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АНОТАЦІЯ 

Коробова І.О. Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в 

українській мові. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

лінгвістичний університет, Запорізький національний університет. – Київ, 

Запоріжжя, 2017.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню зміни семантичної 

структури новітніх запозичень у процесі їх функціонування в лексико-

семантичній системі української мови, виявленню дериваційного потенціалу 

неозапозичень та встановленню структурно-семантичної типології дериватів у 

складі сформованих ними словотвірних гнізд. 

У роботі висвітлено поняттєво-термінологічний апарат, необхідний для 

розгляду поставлених у дослідженні питань, визначено чинники входження 

новітніх запозичень до лексико-семантичної системи української мови та етапи 

їхнього освоєння, схарактеризовано методи дослідження новітніх запозичень.  

Проаналізовано структурно-семантичну специфіку новітніх англізмів як 

кількісно найбільшої групи в складі новітніх запозичень та новітню чужоземну 

лексику, запозичену з інших європейських та неєвропейських мов, виокремлено 

типи запозичень за контактами. Розподілено новітні запозичення за лексико-

семантичними групами. 

Спостережено, що одним із основних критеріїв освоєння чужомовної лексики 

мовою-реципієнтом є її семантична адаптація. З огляду на це виокремлено чотири 

групи неозапозичень. З’ясовано, що характерною ознакою семантичного освоєння 

неозапозичень в українській мові є звуження або розширення їхньої значеннєвої 

структури. Кількісно й семантично обмежену групу утворюють новітні 

запозичення, що змінили свою семантику за рахунок втрати старого і розвитку 

нового значення. Специфіку семантичного освоєння неозапозичень становить те, 

що лексико-семантична система сучасної української мови регулює входження до 

її складу чужомовних лексем, закріплюючи ті значення новітніх запозичень, які є 
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соціально значущими, пов’язаними з важливими для українського суспільства 

ХХІ ст. поняттями.  

Досліджено, що з-поміж запозичень, які порівняно недавно увійшли до 

складу української мови, сформувалися дві групи лексичних одиниць, складники 

яких виявляють більшу чи меншу словотвірну активність. Зазначено, що 

неозапозичення активно виявляють свій дериваційний потенціал у творенні 

іменників. Іменникові деривати утворюють кількісно найбільшу групу в складі 

словотвірних гнізд. З-посеред них виокремлено конкретні й абстрактні 

суфіксальні субстантиви та складні іменники-композити та юкстапозити. 

Установлено, що ад’єктивний блок словотвірних гнізд з вершинами 

неозапозиченнями формують деривати, які утворилися внаслідок суфіксації. 

Префіксальні деривати трапляються лише зрідка. І хоч кількісно прикметники й 

дієслова, мотивовані неозапозиченнями, поступаються іменникам, проте вони 

засвідчують участь неолексем у процесах ад’єктивного й вербального 

словотворення за вже відомими моделями. 

Доведено, що переважають словотвірні гнізда парадигматичного типу, 

структуровані композитами першого ступеня похідності, утвореними за участю 

двох твірних основ запозичених слів.  

Установлено континуум словотвірних значень, реалізованих дериватами від 

неозапозичень, та визначено інвентар словотворчих формантів, що передають ці 

значення в межах частиномовних блоків словотвірних гнізд, сформованих 

неозапозиченнями. 

На основі зібраного матеріалу автором укладено словник новітніх запозичень 

та словник новітніх абревіатур-запозичень. 

Наукова новизна роботи полягає у розв’язанні науково-практичного завдання 

щодо обґрунтування теоретичних підходів та практичних рекомендацій стосовно 

семантичного, словотвірного освоєння та вживання новітніх запозичень в 

українській мові. У роботі визначено сутність та лінгвістичний статус терміна 

“новітнє запозичення”. Запропоновано класифікацію неозапозичень за 

семантичним критерієм. Визначено місце новітніх англізмів у складі 



4 

 

  

неозапозичень української мови. Схарактеризовано основні етапи адаптації та 

особливості семантичної і словотвірної поведінки новітньої чужомовної лексики в 

мові-реципієнті, систематизовано чинники інтенсивного входження нових 

чужомовізмів до лексико-семантичної системи української мови, які 

уможливлюють спрогнозувати поповнення відповідної лексико-семантичної 

групи новітніми запозиченнями. Установлено основні типи змін у семантичній 

структурі новітніх запозичень, що відбулися внаслідок їхнього семантичного 

засвоєння на українськомовному ґрунті. Виявлено чинники словотвірної 

активності неозапозичень. Установлено параметри словотвірних гнізд з 

вершинами-неозапозиченнями, визначено частиномовну належність та 

семантичні континууми дериватів у межах словотвірних гнізд. Відзначено 

тенденцію до активного творення складних слів, досі не кодифікованих 

словниками.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

уможливлюють застосування фактичного матеріалу в лексикографічній практиці 

для укладання словників чужомовної лексики та неологізмів, під час проведення 

спецкурсів, спецсемінарів з теми запозичень та при укладанні словників 

іншомовних слів і тлумачних словників сучасної української мови. Вони можуть 

бути використані також для вивчення динамічних процесів у лексичній системі 

української мови. Аналізований матеріал дасть змогу розширити уявлення про 

гнучкість семантичної структури новітніх запозичень, її модифікації під впливом 

відмінної від мови-джерела лінгвосистеми та залучення їх до процесів 

словотворення.  

У додатках до дисертаційного дослідження зафіксовано 3593 лексеми. З-

поміж них новітніх запозичень – 1493, а решта слів – 2100 – похідні від них 

лексеми, утворені внаслідок різних дериваційних процесів, які впливають на 

чужомовну лексику на етапі адаптації до мови-реципієнта. На сучасному етапі 

розвитку української мови 1212 неозапозичень, які потрапили до мови у 

досліджуваний період лишились “словами-одинаками”, інші 281 лексем утворили 

словотвірні гнізда з різним словотвірним потенціалом. Гнізда з високим 
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словотвірним потенціалом утворили 47 неозапозичень, гнізда з середнім 

словотвірним потенціалом – 65 чужомовізмів, а гнізда з низьким словотвірним 

потенціалом сформували 165 лексем. 

Ключові слова: новітнє запозичення, неозапозичення, неолексема, 

чужомовізм, чинники входження, адаптація, методи дослідження, семантичне 

освоєння, словотвірне освоєння, дериват, слова-гібриди, словотвірний потенціал, 

частиномовний блок, композити, юкстапозити, словотвірне гніздо. 

SUMMARY 

Korobova I. A. New Loan words Semantic and Lexical Adaptation in Modern 

Ukrainian Language. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.01 – 

Ukrainian Language. – Kyiv National Linguistic University, Zaporizhzhia National 

University – Kyiv, Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to the complex study of the change in the semantic 

structure of the newest loan words in the process of their functioning in the lexical-

semantic system of the Ukrainian language, the identification of the derivative potential 

of neo-loan words and the establishment of the structural-semantic typology of 

derivatives within their word family. 

The paper covers definitions required for consideration of the issues raised in the 

study, determines the factors for the newest loan words to enter the lexical-semantic 

system of Ukrainian language and the stages of their development, describes the 

methods to research the newest loan words. 

The structural-semantic specificity of the newest Anglicisms as the 

quantitatively largest group within the newest loan words and the newest foreign words 

borrowed from other European and non-European languages, have been analyzed. The 

types of loan words have been distinguished by contacts. The newest loan words have 

been distributed by lexical-semantic groups. 

It has been regarded that one of the main criteria for acquisition foreign words 

by the recipient language is its semantic adaptation. Considering this four groups of 

neo-loan words have been distinguished out. It has been revealed that the characteristic 
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feature of the semantic acquisition of neo-loan words in Ukrainian language is the 

narrowing or expansion of their semantic structure. Quantitatively and semantically 

limited group is formed of the newest loan words that have changed their semantics due 

to the loss of the old and the development of a new meaning. The specificity of the 

semantic acquisition of neo-loan words is that the lexical-semantic system of modern 

Ukrainian language controls the foreign lexems becoming its part, solidifying those 

meanings of the newest loan words that are socially significant, related to notions, 

important for Ukrainian society in the 21st century. 

It was investigated that among the loan words, which have relatively recently 

become the part of Ukrainian language, two groups of lexical units had been formed, 

the components of which show more or less word-formation activity. It is noted that 

neo-loan words actively display their derivational potential in the creation of nouns. 

Nominal derivatives form the quantitatively largest group in word families. Specific and 

abstract suffixal substantives as well as complex nominal composites and juxtaposites 

among them isolated, are distinguished. It was established that an adjective unit of word 

families with neoadjection as their vertices forms derivates that were formed as a result 

of suffixation. Prefixal derivatives occur only occasionally. And although, adjectives 

and verbs motivated by neo-loan words are quantitatively second to nouns, but they 

argue for the participation of neo-lexemes in the processes of adjectival and verbal 

word-formation according to already known models. 

It has been proved that paradigmatic word families, structured by composites of 

the first-degree derivability being formed with the participation of two roots of loan 

words were predominant. 

A continuum of word-forming meanings, implemented by derivatives from neo-

loan words, was established. The inventory of word-forming formants delivering these 

meanings within part-of-speech blocks of word families formed by neo-loan words was 

defined. 

On the basis of the collected material, the author has compiled a glossary of the 

newest loan words and a glossary of the newest loan abbreviations. 
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The scientific novelty of the paper is in solving the scientific and practical 

problem of substantiating theoretical approaches and practical recommendations 

regarding semantic, word-forming acquisition and use of the newest loan words in 

Ukrainian language. The paper determines the essence and linguistic status of the term 

“newest loan word”. The classification of neo-loan words according to the semantic 

criterion has been offered proposed. The place of the newest Anglicisms as part of the 

neo-loan words within Ukrainian language has been determined. The main stages of 

adaptation and peculiarities of semantic and word-forming behavior of the newest 

foreign words in the recipient language have been characterized, the factors of the 

intensive entry of new foreign vocabulary into the lexical-semantic system of Ukrainian 

language have been systematized, which make it possible to predict the replenishment 

of the corresponding lexical-semantic group with the newest loan words. The basic 

types of changes in the semantic structure of the newest loan words that occured as a 

result of their semantic acquisition in Ukrainian language have been established. The 

factors of word-forming activity of neo-loan words have been revealed. Parameters of 

word families with neo-loan words as their vertices have been established, the part of 

speech identity and semantic continuums of derivatives within word families have been 

determined. The tendency towards active creation of compound words not yet codified 

by dictionaries was noted. 

The practical value of the obtained results. The results of the study enable the 

use of facts in lexicographic practice for the compilation of dictionaries of foreign 

words and neologisms, during delivering special courses of studies, special seminars on 

the subject of loan words and in the process of compiling dictionaries of foreign words 

and explanatory dictionaries of modern Ukrainian language. They can also be used to 

research the dynamic processes in the lexical system of Ukrainian language. The 

analyzed material allows to extend the idea of flexibility of the semantic structure of 

newest loan words, its modifications influenced by a linguistic system differing from 

the source language, and their involvement in word-forming processes. 

In the supplements to thesis research 3593 lexemes have been lexicalized. Among 

them the newest loan words – 1493 and other words – 2100 are derivatives from these 
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lexemes. They have been formed as a result of different derivational process influencing 

on a foreign vocabulary on the stage of adaptation to the recipient language. At the 

present stage of the Ukrainian language development 1212 neo-loan words to have 

come into the language during the studying period remained lone “solo-words”. Other 

281 lexemes have formed word families with different word-forming potential. Word 

families with high word-forming potential have formed 47 neo-loan words, word 

families with middle word-forming potential have formed 65 foreign words and word 

families with low word-forming potential have formed 165 lexemes. 

Keywords: newest loan word, neo-loan word, neo-lexema, foreign word, entry 

factors, adaptation, research methods, semantic acquisition, word-forming acquisition, 

derivative, hybrid words, word-forming potential, part-of-speech block, composite, 

juxtaposites, word family. 
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Ти – Тиждень (газета) 



13 

 

  

УМ – Україна молода (щоденна інформаційно-політична газета) 

УМЕ – Українська мова : енциклопедія 
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ВСТУП 

 

Початок ХХІ століття відзначається бурхливими змінами в зовнішній і 

внутрішній політиці нашої держави, розширенням взаємозв’язків з розвинутими 

країнами світу в галузі науки, техніки, культури тощо. Мова є найважливішим 

засобом людського спілкування. Через взаємодію мов відбувається їхнє 

збагачення. 

Українська мова розвивається не ізольовано. Вона зазнає впливу інших мов 

у всіх сферах мовної комунікації, що виявляється передусім у наявності 

запозичень, які слугують одним із найпотужніших засобів поповнення її 

лексичного складу.  

Упродовж тривалого часу запозичення як особливі лексеми чужомовного 

походження і як процес перенесення лексичних одиниць із однієї мови в іншу 

постійно перебувають у колі наукових зацікавлень вітчизняних і зарубіжних 

дослідників. У різних аспектах явище запозичення досліджували такі мовознавці: 

Г. Алієва, В. Аристова, Л. Архипенко, У. Вайнрайх, Ю. Жлуктенко, І. Каминін, 

Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Н. Клименко, Л. Крисін, Д. Лотте, В. Мартинек, 

О. Муромцева, Г. Пауль, С. Семчинський, В. Сімонок, О. Стишов та ін.  

У працях Л. Архипенко, К. Єрьоміної, А. Іваницької, І. Каминіна, 

О. Муромцевої, О. Саакяна, С. Семчинського, О. Стишова було зреалізовано 

спробу вивчити етапи та ступені адаптації чужомовізмів. Особливості 

функціонування запозичень у лексико-семантичній системі мови-реципієнта 

вивчали О. Лисенко, А. Олійник, Н. Попова, Т. Рудакова, В. Сімонок, В. Фурса, 

Л. Чурсіна. На класифікації запозиченої лексики за структурно-семантичними 

ознаками акцентували увагу О. Муромцева, Д. Мазурик, В. Сімонок та ін.  

У сучасному українському мовознавстві докладно проаналізовано тенденції 

семантичного засвоєння запозиченої лексики, зокрема англізмів (Я. Битківська), 

використання її в українських художніх текстах та в письменницькому епістолярії 

(Н. Гудима, О. Лапінська, Д. Шульга), словотвірну поведінку запозичень у новому 

лінгвокультурному просторі (З. Валюх, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Н. Клименко, 
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О. Стишов, В. Фурса). Проте ці дослідження не вичерпують усього 

різнопланового потенціалу запозичень, уходження яких до лексико-семантичної 

системи української мови помітно активізувалося в останні десятиліття під 

упливом суспільно-політичних, соціально-економічних, освітньо-культурних змін 

та у зв’язку з упровадженням новітніх інформаційних технологій і пожвавленням 

зв’язків зі світовою спільнотою.  

Активне вживання чужомовізмів та кількісне збільшення їх структурно-

семантичних типів у словниковому складі української мови початку ХХІ ст. 

потребує постійної їх реєстрації й усеохопного дослідження.  

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю вивчення 

особливостей семантичної й словотвірної адаптації новітніх запозичень в 

українській мові, аналізу семантичних зрушень у структурі неозапозичень і 

з’ясування міцності зв’язків новітніх запозичень з їхніми етимонами, 

установлення дериваційного потенціалу неозапозичень та визначення основних 

структурно-семантичних параметрів сформованих ними словотвірних гнізд.  

Вичерпний аналіз характеристик семантичної й дериваційної поведінки 

новітніх запозичень уможливить розширення уявлення про гнучкість їхньої 

семантичної структури, її модифікацій під упливом відмінної від мови-джерела 

лінгвосистеми та залучення їх до процесів словотворення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах науково-дослідної теми кафедри української філології та 

славістики Київського національного лінгвістичного університету “Слово і його 

системні зв’язки в синхронії й діахронії” (номер державної реєстрації 

0117U005508).  

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Київського 

національного лінгвістичного університету (протокол № 5 від 24 грудня 2012 р.) 

та скоординовано Науковою радою «Українська мова» Інституту української 

мови НАН України (протокол № 71 від 22.12.2014 р.). 

Мета роботи – комплексно дослідити зміни семантичної структури новітніх 

запозичень у процесі функціонування їх у лексико-семантичній системі 
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української мови, виявити дериваційний потенціал неозапозичень та встановити 

структурно-семантичну типологію дериватів у складі сформованих ними 

словотвірних гнізд.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) обґрунтувати лінгвістичний статус неозапозичень та з’ясувати чинники 

активного входження їх до словникового складу української мови; 

2) визначити типи новітніх запозичень за джерелами походження й 

контактами та встановити основні етапи процесу їх адаптації; 

3) створити лексико-семантичну типологію новітніх запозичень; 

4) окреслити основні тенденції семантичної адаптації неозапозичень в 

українській мові через установлення характерних змін у їхній семантичній 

структурі; 

5) з’ясувати структурно-семантичну й словотвірну специфіку неозапозичень 

як твірних слів та визначити основні мовні й позамовні чинники, які впливають на 

їх дериваційну активність; 

6) схарактеризувати типологічні ознаки й основні частиномовні параметри 

словотвірних гнізд з вершинними іменниками-неозапозиченнями; 

7) установити континуум словотвірних значень, реалізованих дериватами 

від неозапозичень, визначити інвентар словотворчих формантів, що передають ці 

значення в межах частиномовних блоків словотвірних гнізд, сформованих 

неозапозиченнями;  

8) на основі зібраного матеріалу укласти словник новітніх запозичень. 

Об’єктом дослідження обрано новітні запозичення, перенесені в 

українську мову з інших мов упродовж останніх десятиліть, а також ті, що 

увійшли до української мови раніше, але повернулися з периферії вживання з 

новими значеннями. 

Предметом дослідження є семантична поведінка та словотвірна потужність 

новітніх запозичень в українській мові.  

Методи дослідження. Багатоаспектний характер досліджуваних мовних 

одиниць зумовив використання комплексу лінгвістичних методів, зокрема: 
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описового (для інвентаризації, систематизації та інтерпретації неозапозичень та 

їхніх іменникових, прикметникових і дієслівних дериватів, а також для аналізу 

мовних і позамовних чинників, що зумовили активне входження новітніх 

запозичень до лексичної системи української мови та вплинули на їхню 

словотвірну активність), тематичної класифікації (для розподілу новітніх 

запозичень за лексико-семантичними групами), функційного (для з’ясування 

семантики неозапозичення в певному контексті, можливості розвитку нових 

відтінків значення чи, навпаки, звуження наявних значень), кількісних підрахунків 

(для встановлення кількісних параметрів стосовно неозапозичень та сформованих 

ними словотвірних гнізд). Їх доповнено різними методиками: словотвірного 

аналізу (для визначення дериваційних параметрів похідної одиниці, мотивованої 

новітнім запозиченням); компонентного аналізу (для виявлення семного складу 

неозапозичень, з’ясування семантичних зрушень у значеннєвій структурі та рівня 

міцності зв’язку новітніх запозичень з їхніми етимонами), методики словникових 

дефініцій (для співвіднесення значення неозапозичення в мові-джерелі й мові-

реципієнті).  

Джерела фактичного матеріалу. Матеріалом дослідження слугувала 

картотека неозапозичень (3593 одиниці), укладена автором шляхом суцільного 

вибирання з електронних та друкованих періодичних видань, інших засобів 

масової інформації, наукових, офіційно-ділових, розмовно-побутових усних 

текстів, реклами. Залучено також лексикографічні праці С. Бибик, М. Сюта 

“Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання” [2006] 

за редакцією С. Ярмоленко; “Новий словник іншомовних слів” [2008] за 

редакцією Л. Шевченко; Л. Нечволод “Cучасний словник іншомовних слів” 

[2011]; Великий тлумачний словник сучасної української мови [2009], 

відповідальний редактор В. Бусел; Великий зведений орфографічний словник 

сучасної української мови [2003], укладач і головний редактор В. Бусел; Словник 

“Словотворчість незалежної України. 1991 – 2011”, укладач А. Нелюба та ін. 

Наукова новизна роботи полягає в розв’язанні науково-практичного 

завдання щодо обґрунтування теоретичних підходів та практичних рекомендацій 
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стосовно семантичного і словотвірного освоєння та вживання новітніх запозичень 

в українській мові. У роботі визначено сутність і лінгвістичний статус терміна 

“новітнє запозичення”. Запропоновано класифікацію неозапозичень за 

семантичним критерієм. Визначено місце новітніх англізмів у складі 

неозапозичень української мови. Схарактеризовано основні етапи адаптації та 

особливості семантичної і словотвірної поведінки новітньої чужомовної лексики в 

мові-реципієнті. Систематизовано чинники інтенсивного входження до лексико-

семантичної системи української мови нових чужомовізмів, які уможливлюють 

прогноз щодо поповнення відповідної лексико-семантичної групи новими 

лексемами. Установлено основні типи змін у семантичній структурі новітніх 

запозичень, що відбулися внаслідок їх семантичного засвоєння на 

українськомовному ґрунті. Виявлено чинники словотвірної активності 

неозапозичень. Установлено параметри словотвірних гнізд з вершинами-

неозапозиченнями, визначено частиномовну належність та семантичні 

континууми дериватів у межах словотвірних гнізд. Відзначено тенденцію до 

активного творення складних слів, досі не кодифікованих словниками.  

Автором укладено словник новітніх запозичень із ілюстративним 

матеріалом та словник новітніх запозичень-абревіатур.  

Теоретичне значення дослідження виявляється в тому, що його висновки й 

узагальнення поглиблюють засади вивчення інноваційних процесів у сучасній 

українській мові, сприяють ґрунтовному пізнанню структурно-семантичної 

специфіки та функційної характеристики нових лексичних запозичень. Їх 

упорядкований корпус відкриває перспективу для нових студій із вивчення 

процесів адаптації чужомовної лексики. 

Практичну цінність дисертації визначає те, що її результати можуть бути 

використані під час викладання курсу сучасної української літературної мови у 

вишівській і шкільній практиці, проведення спецкурсів і спецсемінарів з 

лексикології й словотвору. Матеріали дослідження знайдуть застосування у 

створенні підручників і навчально-методичних посібників із лексикології й 
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граматики української мови, у лексикографічній практиці, зокрема під час 

укладання словників іншомовних слів і словотвірних словників.  

Апробація результатів дисертаційної праці. Основні результати та 

положення дисертації обговорено на засіданні кафедри української філології та 

славістики Київського національного лінгвістичного університету. Наукові 

доповіді з теми дисертації виголошено на таких конференціях: Міжнародна 

науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 

2013, 2014, 2015, 2016), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

студентства й наукової молоді “Філологія ХХІ століття” (Харків, 2013), IV 

Міжнародна науково-практична конференція “Рідне слово в етнокультурному 

вимірі” (Дрогобич, 2013), ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми зіставної семантики” (Київ, 2015), ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція “Проблеми зіставної семантики” (Київ, 2017), 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання філології” 

(Київ, 2013), VI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні орієнтири 

філологічної науки” (Херсон, 2014).  

Публікації. Основні положення й висновки дисертації відображено у 

восьми одноосібних статтях, п’ять із них опубліковано в наукових фахових 

виданнях, затверджених ДАК України, одна – в іноземному виданні та дві – у 

збірниках наукових праць. Опубліковано двоє тез доповідей на наукових 

конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 3,84 друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, списку лексикографічних 

джерел, списку ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 443 

сторінки, основного тексту – 177 сторінок. Список використаної літератури 

складається з 204 позицій. Додатками є Словник новітніх запозичень (184 с.), 

Словник новітніх запозичень-абревіатур (35 с.) та Список публікацій здобувача за 

темою дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

 

1.1. Термінологічна мікросистема запозиченої лексики 

 

Процес запозичення слів притаманний усім мовам світу. Він є важливою 

ознакою їхнього розвитку і життєздатності. Українська мова в цьому плані не є 

винятком.  

Лексика сучасної української мови за своїм походженням неоднорідна. На 

цю особливість нашої мови, однієї з найбагатших індоєвропейських мов, указував 

О. Пономарів. Він, зокрема, зазначив, що близько 90 відсотків у словниковому 

складі української мови становлять успадковані слова, тобто такі, що ведуть свій 

початок з індоєвропейської мовної єдності. У сучасній українській мові 

функціонують слова, які з’явилися в спільнослов’янський період, а також лексика, 

спільна для східнослов’янських мов, а також лексичні одиниці, що постали на 

українському мовному ґрунті за час самостійного існування української мови. 

Решта лексичного складу (приблизно 10 відсотків), на думку вченого, – це слова, 

запозичені з інших мов [134, с. 67]. Ш. Баллі свого часу зауважував, що 

запозичення завжди були нормальною функцією лінгвального життя [10, с. 348] 

З огляду на це явище запозичення постійно перебувають під пильною 

увагою українських та закордонних дослідників. У різний час цьому явищу 

присвятили свої праці Л. Архипенко [8], Я. Битківська [15], Ю. Жлуктенко [58; 

59; 60], А. Іваницька [65], І. Каминін [68], Є. Карпіловська [71], Л. Кислюк [72; 

73], Н. Клименко [80], Ю. Малахова [110], О. Муромцева [118], І. Обухова [125], 

Н. Попова [135; 136], С. Семчинський [146], В. Сімонок [154], О. Стишов [162], 

С. Федорець[179], Л. Чурсіна[185] та багато інших. 

Зазначимо, що термінологія стосовно природи і статусу лексики 

чужомовного походження ще повністю не усталена. Нові слова, які потрапляють 

до лексичної системи української мови, науковці називають запозиченнями [146, 
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с. 4 – 5], позичками [149, с. 123, 127], іншомовними або чужомовними словами 

[69, с. 93], власне іншомовними словами [173, с. 58], іншомовізмами [47, с. 5], 

неозапозиченнями [80, с. 18]. Дехто з мовознавців, переважно представники 

української діаспори, зокрема Ю. Шевельов і О. Горбач, послуговуються 

терміном етранжизми, тобто слова й звороти, запозичені з чужих мов [164, 

с. 241].  

Щодо визначення терміна “запозичення” у сучасному мовознавстві 

сформувалося три підходи. 

Представники першого підходу розглядають запозичення у широкому 

розумінні. Воно ґрунтується на теорії мовних контактів, взаємодії мовних систем, 

що є одним із шляхів збагачення словникового складу мов. Таке тлумачення 

знаходимо в працях Л. Булаховського [25], У. Вайнрайха, Д. Лотте [107], 

Ю. Малахової [110], О. Реформатського [139], С. Семчинського [146], 

Ю. Сорокіна [159], Л. Шулана [193], Л. Щерби [194] та ін.  

Так, Л. Щерба зазначив: «У взаємному впливові мов потрібно розрізняти 

два абсолютно різні процеси: запозичення і змішування мов; перше побудоване на 

двомовності, яке запропонував би назвати незалежним співіснуванням двох мов у 

того самого індивіда, а друге ґрунтується на змішаній мові з двома термінами» 

[194, с. 52].  

Угорський дослідник В. Шулан переконував, що більшість лексичних 

запозичень виникає у двомовному середовищі. Іншомовне слово, на його думку, 

спочатку вживають люди, які розмовляють двома мовами, тільки у їхньому 

власному середовищі, а потім, його вживають у широких колах мовної сфери. І, 

нарешті, слово потрапляє до писемного мовлення і захоплює у такий спосіб всю 

сферу мови» [193, с. 13 – 14].  

На думку Ю. Сорокіна, ознаками, якими характеризується запозичене 

слово, є широке й інтенсивне вживання слова в мові, у різних її стилях, у різних 

авторів, особливо тих, які є представниками різних поколінь, різних напрямів і 

громадських угруповань; поява у запозиченого слова похідних на ґрунті певної 

мови і підпорядкування його словотвірним законам мови-рецептора; усунення 
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смислової дублетності слова, причому диференціація його за значенням стосовно 

найближчих синонімів на ґрунті певної мови є дуже суттєвою ознакою освоєння 

іншомовного слова [159, с. 62]. 

У межах другого підходу науковці М. Брейтер [21], К. Войтенко [34], 

Я. Голдованський [41], Ю. Жлуктенко [59], М. Кочерган [93], Ж. Марузо [233], 

І. Муромцев [265], О. Реформатський [139], О. Селіванова [243], Е. Хауген [199] 

та ін. розглядали запозичення як процес міграції мовних елементів з мови-

джерела до мови-реципієнта та стверджували, що запозичення – це не лише 

передавання готових елементів однієї мови у володіння іншої, а також і процес 

їхнього органічного освоєння системою цієї мови, пристосовування до її власних 

потреб, перетворення – формального й семантичного – в умовах іншої системи. 

Так, М. Брейтер під “запозиченням” розуміє «процес, під час якого 

відбувається поступове просування від разових використань даного запозичення 

на шляху його поступового освоєння засобами масової системи і, в кінцевому 

результаті, внесення його як повноправного елемента в систему мови-реципієнта з 

наданням характеристик, властивих місцевим одиницям відповідних класів» [21, 

с. 60].  

М. Кочерган указував, що «запозичення – активний процес. … мова, яка 

запозичує слова, переробляє їх, перебудовує, підпорядковуючи своїм внутрішнім 

закономірностям» [93, с. 232]. 

К. Войтенко, зокрема, переконує, що терміном “запозичення” позначають як 

мовний процес запозичення, так і результати цього процесу: тобто запозичення це 

і акт, в результаті якого одна мова засвоює елемент іншої мови, і сам запозичений 

елемент [34, с. 1]. 

Заслуговує на увагу думка О. Селіванової, яка вважає “запозиченням” 

«процес уведення до певної мови морфем, слів або висловів іншої мови, а також 

слово чи сполуку, уведену до певної мови з іншої мови [243, с. 174]. 

Представники третього підходу, мовознавці Я. Битківська [15], А. Білецький 

[16], В. Карпалюк [70], Є. Карпіловська [80], Л. Кислюк [80], Н. Клименко [80], 

І. Обухова [125], О. Стишов [164], та ін., у дослідженнях уживають термін 
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“запозичення” у вузькому розумінні. Вони кваліфікують його як чужомовну 

лексему, яка функціонує в українській мові. 

Так, І. Обухова, зокрема, у дисертації вживає термін “запозичення” як 

запозичене слово, лексему, зазначаючи, що «засвоєні лексичні запозичення 

починають функціонувати за законами мови, яка їх приймає» [125, с. 5 – 6].  

В. Карпалюк зазначає, що в українську мову в різні періоди її існування 

входили слова з інших мов. Ці лексичні запозичення становлять один з 

найважливіших елементів розвитку кожної мови, яка претендує на високий 

культурний рівень, на відображення сучасного їй стану, інтелектуального, 

економічного, політичного і культурного розвитку суспільства [70, с. 53]. 

Відома думка дослідника М. Майорова, який заперечує розуміння 

входження чужомовної лексики до української мови як процес запозичення. 

Науковець вважає, що «запозичення – це не процес, а, власне, тільки 

першопочаткове використання іншомовного матеріалу в новому для нього 

мовному оточенні» [109, с. 211]. Дослідник зазначає, що до мови-реципієнта 

входить не ціле слово, «а шматок лексичного матеріалу без форми», оскільки 

«іншомовний прототип дає лише матеріал для запозичення» [109, с. 211], «а мова-

одержувач відбирає і перетворює цей запозичений матеріал у запозичене слово» 

[8, с. 35]. 

На українському мовному ґрунті, за давністю запозичення і ступенем 

засвоєння, запозичені лексеми поділяються мовознавцями на запозичені та 

іншомовні слова. 

Запозичені слова – іншомовні слова, цілком засвоєнні мовою, що їх 

запозичила. Мовці не сприймають запозичені слова як чужорідні елементи, ці 

слова не потребують пояснень щодо форми й значення [140, с. 131]. 

Іншомовні слова – слова з інших мов, які, на відміну від запозичених слів, не 

засвоєні повністю мовою, що їх запозичила, усвідомлюються мовцями як 

чужорідні й зберігають ознаки свого походження [УМЕ, с. 230]. Їхня форма дає 

змогу визначити ступінь їх засвоєності. Для носіїв мови їх семантичні значення 

характеризуються незрозумілістю чи недостатньою ясністю. Іншомовні слова 
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мовознавці відрізняють від запозичених у тому, що ці слова «на тому чи тому 

мовному рівні зберегли сліди вихідної мови і відчуваються в певній мові чужі (на 

відмінку від запозичених слів узагалі)» [УМЕ, с. 213]. 

З-поміж сучасних чужомовних слів лінгвісти виокремлюють такі: іншомовні 

слова, серед яких виділяють екзотизми, варваризми й інтернаціоналізми [243, 

с. 174]. Інтернаціоналізми – слова, які вживаються в багатьох 

неблизькоспоріднених мовах і водночас зберігають близькість звучання й 

тотожність значення. Вони звичайно не мають відповідників у мові, що їх 

запозичила; поширені переважно у сфері лексики на позначення понять з галузей 

науки, культури, політики, мистецтва, суспільного життя [134, с. 73 – 74]. Близьке 

за значенням і поняття “екзотизм”. Це слово або вислів, запозичені з маловідомої, 

найчастіше неєвропейської мови [ВТССУМ, с. 338]. Крім того, стосовно 

іншомовних слів використовують ще термін “варваризм” на означення слів, що 

іноді вводяться в текст для надання йому колориту зображуваного середовища 

або для посилення експресії (вони можуть оформлятися засобами іншої 

національної графіки) [164, с. 241]. 

Є. Карпіловська спостерегла, що зміни в мові, поява нових слів неминучі. 

Це аксіома. Адже мова повинна змінюватися, відгукуватися на нові запити 

суспільства, нові потреби його мовної діяльності [71, с. 134]. До того ж, важливо 

звернути увагу на те, що науковці називають нову лексику, яка потрапила до 

української мови, у тому числі й запозичену, по-різному: лексичною інновацією 

(Є. Карпіловська, Н. Клименко, Л. Кислюк [80]), неологізмом (І. Муромцев [265], 

О. Селіванова[243], О Тараненко [267]), неолексемою (Є. Карпіловська, 

Н. Клименко, Л. Кислюк [80]), неозапозиченням (Є. Карпіловська, Н. Клименко, 

Л. Кислюк [80]). 

Так, неологізм – нове слово, що з’явилося у мові як значеннєва одиниця, але 

ще не стало загальновживаним [265, с. 262]. 

Лексична інновація або неолексема – нові складники лексикону, що 

позначають нові явища в українській предикації (побудові висловлень), а отже 

становлять нові одиниці комунікації [80, с. 18]. 
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Неозапозичення – нове слово іншомовного походження, адаптоване до 

системи української мови шляхом транскрибування (відображення звукової 

форми його прототипу в мові-джерелі) або транслітерування (відбиття графічної 

форми такого прототипу) [80, с. 19].  

До запозичень О. Селіванова відносить також украплення (слова у 

звуковому або графічному вигляді донорської мови) [243, с. 174]. Зауважимо 

принагідно, що вкраплення доводять важливість розрізнення сфер 

функціонування іншомовних інновацій. Так, у художньому або публіцистичному 

текстах такі одиниці вживаються здебільшого з експресивно-оцінним значенням. 

У професійних текстах, як правило, у такій незміненій формі подають ще мало 

вживані запозичені терміни або професіоналізми з метою точно означити важливі 

для цієї сфери поняття, зокрема для збереження знайомої читачам-фахівцям 

власної назви, яка усуває будь-які можливі двозначності в трактуванні предмета 

обговорення [80, с. 19 – 20]. Здебільшого вкраплення в тексті вирізняють за 

допомогою додаткових графічних засобів: лапок, шрифту, великих літер, 

підкреслення [80, с. 20].  

Як різновид вкраплень дослідники розглядають дедалі активніші в сучасній 

мовній практиці мас-медіа і реклами гібридні композити, перша основа яких 

становить іншомовну лексему в неадаптованій формі, переважно в іншомовній 

графіці [80, с. 22].  

Дедалі активніше у сучасних лінгвістичних працях послуговуються 

терміном “новітнє запозичення”. Новітніми запозиченнями в нашій роботі 

будемо називати чужомовні слова, перенесені в українську мову з інших мов 

упродовж останніх десятиліть, котрі перебувають у процесі засвоєння, 

випробовуються мовною практикою носіїв української мови, а також ті, що 

увійшли раніше, проте ще не повністю адаптувалися в українському узусі. 

Терміни “новітнє чужомовне слово”, “новітнє запозичення”, “новітня 

запозичена лексема”, “неозапозичення” та “неолексема” вживатимемо в роботі як 

синоніми.  
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Зазначимо, що упродовж останніх десятиліть у зв’язку з посиленням 

політичних, економічних, культурних взаємозв’язків України з зарубіжними, 

зокрема англійськомовними, країнами спостережено тенденцію до збільшення 

іншомовізмів, зокрема, англізмів в українській мові. Процес швидкого включення 

великої кількості англійськомовних слів спостерігаємо завдяки інтенсивному 

вивченню українцями англійської мови. У наші дні вплив цієї мови посилюється 

вже не безпосередньо з Англії, а зі Сполучених Штатів Америки, які стали 

лідером в економіці, розвитку передових технологій та виробничих відносин, 

науці, політиці, спорті та інших сферах життя людей. 

Спостереження, проведені протягом досліджуваного періоду, засвідчують 

те, що використання англізмів засобами масової комунікації в Україні зросло. До 

того ж активно використовують не тільки відомі, а й зовсім нові номінації.  

У дисертаційній роботі чужомовну лексику англійськомовного походження 

називатимемо “англізмом”. Сучасні мовознавці Л. Архипенко [8], Я. Битківська 

[15], Є. Карпіловська [80], Л. Кислюк[80], Н. Клименко[80], Т. Рудакова [19] та ін. 

у дослідженнях також використовують цей термін. 

Т. Рудакова дає таке визначення поняттю “англізм” – це запозичена з 

англійської мови чи за її посередництва лексична одиниця, яка має щонайменше 

одну семему, що виникла під домінантним впливом англійської мови [19, c. 141]. 

У дослідженні подано тлумачення поняття “новітній англізм” – це запозичені 

протягом останніх десятиліть з англійської мови чи за її посередництва лексеми, а 

також ті, які увішли раніше або повернулись з периферії та активізувалися, 

зазнавши на українському лінгвальному ґрунті семантичних змін і зрушень. 

Глобалізаційні процеси сприяли посиленню зацікавленості українців до 

вивчення англійської мови як іноземної серед молоді, сприяли активному 

залученню лінгвокультурних елементів науковцями, письменниками, 

журналістами та політиками. Відтак двомовні українці переносять англійську 

лексику до рідної мови, яку ми називаємо англізмами або новітніми англізмами 

залежно від періоду їх входження до української мови. 
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Отже, численні дослідження українських і зарубіжних мовознавців 

засвідчують, що чіткої дефініції поняття “запозичення” в мовознавстві ще немає. 

У нашій дисертаційній праці приймаємо визначення поняття “запозичення” у 

найвужчому значенні. Це поняття кваліфікуємо як запозичену лексему, що є 

складником українського лексикону. Новітніми запозиченнями вважаємо 

чужомовні слова, перенесені в українську мову з інших мов упродовж останніх 

десятиліть, котрі перебувають у процесі засвоєння, випробовуються мовною 

практикою носіїв української мови, а також ті, що увійшли раніше, проте ще не 

повністю адаптувалися в українському узусі. 

 

1.2. Основні чинники входження новітніх запозичень до української мови 

 

На лексичній системі української мови відбилося активне освоєння 

суспільством усього нового, що з’явилося в нашому житті. А тому не дивно, що 

спостереження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів стосовно мовних контактів, які 

їх супроводжують, спричинили посилення уваги до особливостей засвоєння і 

функціонування запозичень у мові-реципієнті [179, c. 64]. Процес цей 

об’єктивний, і зупинити чи заборонити його не можливо. Спостережено, що 

збільшується кількість досліджень, у яких розглядають ті чи ті проблеми, які 

виникли у зв’язку з новою хвилею входження іншомовних слів до лексикону 

української мови. Завдання лінгвістів полягає, з одного боку, в об’єктивному 

вивченні причин, особливостей і наслідків цього явища, а з іншого – у виробленні 

критеріїв і норм функціонування іншомовної лексики, визначенні допустимого 

рівня кількості іншомовної лексики у мові, яка не загрожує функціонуванню мови 

як єдиної самобутньої системи [73, c. 51].  

Проникнення запозичень в українську мову зумовлюють зовнішні 

(екстралінгвальні) і внутрішні (інтралінгвальні) чинники. У мовознавчих працях 

сучасних лінгвістів спостерігаємо певну неусталеність у термінологічному 

позначенні цих понять: мовознавці йменують їх “екстра- та інтралінгвальними” 

(Л. Архипенко [8], К. Демченко [49]), нелінгвістичні та лінгвістичні (Л. Кислюк 
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[72]), лінгвальними та позалінгвальними (І. Юрковський [195]), “мовними” та 

“позамовними” (О. Стишов [164], М. Кочерган [93]). У дисертаційній роботі 

будемо використовувати терміни “екстралінгвальні” та “інтралінгвальні” 

чинники, які є загальновживаними й точно віддзеркалюють сутність понять.  

Здебільшого вчені визнають існування екстралінгвальних і інтралінгвальних 

чинників мовного розвитку. З огляду на це в мовознавстві не раз виникала 

дискусія з приводу того, які причини – внутрішні чи зовнішні – є визначальними в 

розвитку мови [94, c. 348]. Як зазначає Н. Мечковська, «було б безнадійною 

витівкою вирішувати, що сильніше змінює мову – внутрішні чи зовнішні сили. В 

історії мови не буває лабораторно “чистих” зрушень, зумовлених єдиною 

причиною, то зовнішньою, то внутрішньою. Було б необачно також пов’язувати 

внутрішні чинники зі змінами мовної структури, а зовнішні – з подіями 

зовнішнього боку мови (тобто зі змінами у взаємовідношеннях мови і 

суспільства), – саме тому, що в реальному житті мови різні спонукальні сили 

взаємопов’язані і діють одночасно» [115, c. 359].  

Мовознавці називають різну кількість екстралінгвальних чинників 

входження запозичень в українську мову.  

Так, С. Гриньов виокремив шість позамовних чинників, а саме: 

1) культурний вплив одного народу на інший; 2) наявність усних або письмових 

контактів країн із різними мовами; 3) підвищення інтересу до вивчення тієї чи тієї 

мови; 4) авторитетність мови-джерела; 5) історично зумовлене захоплення певних 

соціальних прошарків культурною іншої країни; 6) стан мовної культури 

соціальних прошарків, які переймають нове слово [45, c. 112]. 

О. Пономарів зазначає, що входженню іншомовної лексики до складу 

української мови сприяють п’ять чинників, серед яких: 1) історичні міжнародні 

контакти та білінгвізм; 2) новаторство нації в певних сферах діяльності; 3) мода 

на іншомовні запозичення; 4) авторитетність мови-джерела, пов’язана з 

політичним авторитетом держави; 5) упровадження організаційних та 

законодавчих заходів, що стосуються мовної політики [133, c. 6].  
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М. Брейтер, у свою чергу, виокремив чотири екстралінгвальні чинники 

входження запозичень. Це передусім 1) відсутність відповідного поняття в 

когнітивній базі мови-рецептора; 2) відсутність належного найменування в мові-

рецепторі; 3) забезпечення стилістичного (емфатичного) ефекту; 4) вираження 

позитивних чи негативних конотацій, яких не має еквівалента одиниця в мові-

рецепторі [22, c. 50 – 63]. 

Мовознавці А. Олійник [127], О. Селіванова [243], О. Стишов [164] 

називають три основні позамовні чинники. 

А. Олійник, зокрема, указує такі позамовні чинники: 1) запозичення терміна 

разом із поняттям, семантичний обсяг якого уперше було окреслено в мові-

донорі; 2) зростання інтернаціоналізації характеру науки, глобалізація світового 

інтелектуального ринку та вдосконалення вмінь і навичок фахівців-перекладачів; 

3) прагнення учасників мовного контакту до взаємного пристосування та 

спрощення мовних систем, що призводить до інтенсифікації процесів 

запозичування у взаємодіючих мовах [127, c. 7]. 

О. Селіванова зазначає, що «чинниками запозичення є мовні контакти 

народів на базі політичної, економічної, культурної, наукової взаємодії, 

формування мовних союзів одного регіону, процеси глобалізації, війни, 

розширення систем масової комунікації тощо» [243, c. 174]. 

На думку О. Стишова, «серед позамовних причин, що сприяють появі 

запозичень, істотну роль відіграють мода і лінгвальні та естетичні смаки» [164, 

c. 243]. 

Водночас дослідниця невідмінюваних запозичених імен В. Фурса з-поміж 

позамовних чинників, що зумовлюють входження і функціонування чужомовізмів 

в українській мові, виокремлює такі дві екстралінгвальні причини: 1) економічні, 

політичні та культурні контакти між народами, зумовлені близькістю 

географічного розташування, потребами спільного розв’язання деяких питань, 

науковим і культурним обміном, навчальні програми, спортивні змагання, 

культурно-мистецьке співробітництво; 2) соціально-психологічні чинники, мода, 

лінгвальні та естетичні смаки [181, c. 9]. 
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Проте О. Стишов слушно зазначає, що надмірна увага до екстралінгвальних 

чинників, яка панує в лінгвістиці останніх років, не завжди буває виправданою. За 

словами науковця, «мова змінюється не тільки й не стільки під упливом 

позамовних чинників, скільки завдяки внутрішньомовним потребам, тому що в 

системі мови, як і в природі й суспільстві, діє один з основних законів діалектики: 

єдність і боротьба протилежностей» [164, c. 20]. 

Крім екстралінгвальних чинників входження запозичень до мови-

реципієнта, мовознавці виокремлюють інтралінгвальні, або внутрішньомовні, які 

відіграють важливу роль. Мовознавці виокремлюють різну кількість лінгвальних 

чинників: у межах від двох до восьми. 

Так, російський мовознавець Л. Крисін визначив вісім мовних чинників 

запозичень, а саме: 1) потреба у називанні (нової речі, нового явища); 2) потреба в 

уточненні, реалізації відповідного поняття; 3) необхідність розмежувати 

змістовно близькі, але все ж таки різні поняття; 4) необхідність спеціалізації 

понять у тій чи тій сферах, з тією чи іншою метою; 5) евфемістичні заміни; 

6) тенденція до заміни словосполучень і описових зворотів однослівними 

найменуваннями; 7) закріплення у мові запозичень, які можна об’єднати у 

лексичний ряд, базуючись на їх загальному значенні й повторюваності будь якого 

загального структурного елемента; 8) наявність у мові, що запозичує усталених 

систем термінів, які обслуговують ту чи іншу тематичну галузь, професійне 

середовище [98, c. 146].  

На думку С. Гриньова, варто виокремити такі сім чинників: 1) відсутність у 

рідній мові еквівалентного слова для нового предмета чи поняття; 2)  тенденція 

використання одного запозиченого слова замість описового звороту; 3) прагнення 

до посилення й збереження комунікативної чіткості лексичних одиниць, що 

виявляється в усуненні полісемії чи омонімії в мові, яка запозичує; 4) потреба в 

деталізації відповідного значення, розмежування деяких його значеннєвих 

відтінків шляхом приєднання до різних слів; 5) тенденція до експресивності, що 

зумовлює появу іншомовних стилістичних синонімів; 6) відсутність у рідній мові 

можливості утворення похідних від вихідного слова, яке є в цій мові, у той час як 



31 

 

  

від запозичених синонімів вони можливі; 7) нагромадження в мові, що запозичує, 

однотипних слів, у яких намічається вичленовування одного зі схожих елементів, 

у такий спосіб запозичується морфема і словотвірні елементи [45, c. 112]. 

Н. Попова вказує на шісь чинників запозичення чужомовної лексики в 

українську мову, які належать до внутрішньомовних: 1) відсутність українських 

відповідників для найменування важливих нових понять, запозичених з іноземної 

дійсності; 2) привабливість коротких, а отже, економних з погляду мовленнєвих 

зусиль, здебільшого інтернаціональних англійських назв, застосування яких 

відповідає загальній тенденції до універсалізації та інтернаціоналізації 

словникового складу, характерних для розвитку сучасних мов; 3) прагнення 

уникнути полісемії й омонімії, а також диференціювати концепти близьких 

понять, надавши кожному окрему назву; 4) тенденція в лексиці до відповідності 

неподільності позначуваного і експонента; 5) наявність словотвірного, 

граматичного та лексико-семантичного потенціалу для входження та 

функціонування запозичуваного слова в українській мові; 6) функціонування в 

українській мові запозичених раніше структурно однотипних слів [136, c. 20]. 

Мовознавці І. Юрковський [195], В. Фурса [181], А. Олійник [127] та 

К. Демченко [49] виокремлюють чотири інтралінгвальних чинники. 

Так, І. Юрковський з-поміж інтралінгвальних чинників називає такі: 

відсутність відповідних еквівалентів в українській мові для найменування нових 

понять, важливість для мови-запозичувача іншомовних слів, пов’язаних з 

необхідністю номінації нових явищ; прагнення до ліквідації полісемії й омонімії в 

термінології, потреба уточнити й деталізувати відповідне поняття, 

диференціювати семантичні відтінки, закріпивши їх за різними словами; 

функціонування в приймаючій мові запозичених раніше структурно однотипних 

слів; потенційні можливості іншомовних слів, що сприяють безболісному 

входженню їх до лексико-граматичної системи приймаючої мови (словотворча 

активність, здібність до словозмін тощо) [195, c. 5]. 

В. Фурса суто мовними чинниками входження чужомовної лексики вважає: 

1) потребу в поповненні, а то й створенні якоїсь нової лексико-семантичної групи; 
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2) необхідність у семантичному обмеженні питомого слова, усуненні його 

багатозначності; 3) вищий ступінь термінологічної визначеності запозичуваного 

слова, який склався в мові-джерелі порівняно з наявним у мові-реципієнті; 

4) розширення засобів номінації [181, c. 9]. 

На думку А. Олійника, з-поміж мовних чинників запозичень 

найголовнішими є: 1) семантична завантаженість слів мови-реципієнта; 

2) адекватне сприйняття запозичень-англіцизмів завдяки інтернаціональним 

мовним елементам, які мають тривалу традицію використання в рамках 

української мови; 3) стислість і “технічність” (вузькопрофільна орієнтованість) 

характеру запозичених термінів; 4) наявність в мові-донорі продуктивних 

формальних засобів, здатних до використання в мові-реципієнті в поєднанні з 

автохтонними елементами [127, c. 7]. 

На переконання К. Демченко, домінувальними інтралінгвальними 

чинниками запозичення чужомовних слів на початку ХХІ століття є: 

1) недостатня кількість у мові певних лексико-семантичних груп, наприклад, на 

позначення фінансової, економічної та політичної лексики тощо; 2) “номінативна 

безвихідь”. Залучення іншомовної лексеми для заміни описового звороту на 

позначення якоїсь реалії чи предмета одним словом; 3) тенденція до заміни 

двочленного найменування одночленним; 4) потреба в семантичному обмеженні 

вже наявної в мові лексеми, уникнення полісемії [49, c. 171 – 172]. 

Лінгвісти О. Стишов [164] та Б. Аббасова [1] вказують на два мовні 

чинники запозичення чужомовної лексики. 

На думку О. Стишова, обставини, що зумовлюють входження запозичень до 

української мови, – це насамперед 1) цілеспрямована тенденція до вдосконалення 

наявної лінгвальної системи, необхідність збереження мови в стані 

комунікативної придатності; 2) входження іншомовних слів у мову за браком 

відповідних лексем в українській мові, позбавлених будь-яких конотацій та 

багатозначності [164, c. 243 – 244]. 

Б. Аббасова стверджує, що лінгвальними чинниками запозичень є 

«прагнення забезпечити лексиці семантичну конотативно-стилістичну 
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диференціації слововживання, інакше кажучи, тенденцію збагатити синоніміку й 

запобігти небажаної полісемії, тенденцію до досягнення точності й виразності 

засобів мови й стилю: мотиви переважного дериваційного потенціалу запозиченої 

лексики» [1, c. 8]. 

З огляду на екстра- та інтралінгвальні чинники, запропоновані науковцями, 

найбільш важливими чинниками входження новітніх запозиченнь в українську 

мову вважаємо декілька з них. 

Так, на нашу думку, екстралінгвальними чинниками, які сприяли 

бурхливому потоку новітніх запозичень до лексичного складу української мови в 

останні десятиліття послугували: 

1. Економічні: 

- докорінна зміна економічного устрою країни, перехід до господарської 

діяльності за новітніми ринковими законами, інтеграція України у світову 

економічну систему; активний розвиток економічних зв’язків нашої держави з 

іншими країнами; 

- збільшення спільних міжнародних підприємств, фірм, організацій на території 

України, придбання та користування продукцією зарубіжного походження, 

співпраця іноземних партнерів з українцями; використання новітніх методів 

управління, а також поява нових процесів, що відбуваються в різних сферах 

економіки. 

2. Суспільно-політичні: 

- новітня політико-правова організація суспільства і перетворення в різних сферах 

діяльності державних установ і в правоохоронній системі; процеси євроінтеграції; 

- авторитетність мови-джерела, пов’язана з геополітичним впливом держави; 

- упровадження нових заходів у сфері торгівлі, маркетингу, менеджменту, освіти, 

медицини, ЗМІ; 

- зростання свідомості громадян, їхня активна участь у політичному, 

економічному, культурному житті України;  
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- процеси глобалізації; співробітництво у військовій сфері; військові навчання за 

участю іноземних партнерів; проведення антитерористичної операції на сході 

країни; 

- процеси легальної та нелегальної міграції. 

3. Культурно-побутові: 

- культурний вплив одного народу на інший; 

- наявність активних усних або письмових контактів країн з різними мовами; 

участь діячів культури, науки, освіти у міжнародних конкурсах; 

- захоплення певних соціальних прошарків культурою іншої країни; 

- розвиток новітніх течій, жанрів та напрямків у мистецтві, літературі, театрі, 

кінематографі, архітектурі, музиці, моді; 

- туристичні поїздки; 

- відрядження за кордон; 

- залучення іноземних спеціалістів до розбудови держави; 

- поява нових професій, видів спорту, розваг та способів відпочинку; 

- активний розвиток мобільного зв’язку та комп’ютерної сфери; 

- поширення рекламної продукції; 

- поява нових послуг, процесів, дій, реалій, пристроїв, приладів, обладнання, 

національних страв та напоїв. 

4. Наукові: 

- новаторство нації в деяких сферах діяльності; 

- здійснення спільних наукових проектів; участь у науково-практичних 

конференціях, симпозіумах, та конгресах, обмін науковими кадрами і 

досягненнями; 

- розвиток науки та техніки. 

5. Соціально-психологічні: 

- мода на новітні запозичення, лінгвальні та естетичні смаки; 

- активне користування соціальними мережами у всесвітній мережі Інтернет, що 

впливає на світогляд та етичну поведінку користувачів; 
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- поширення в повсякденному житті українців офісної та побутової техніки 

закордонного походження. 

Основними інтралінгвальними чинниками запозичення новітньої лексики 

чужомовного походження є: 

1. Комунікативні: 

- відсутність українських відповідників для найменування важливих новітніх 

предметів, приладів, понять, дій, процесів, явищ, реалій, запозичених з іноземної 

дійсності; 

- прагнення до посилення й збереження комунікативної чіткості лексичних 

одиниць, що виражається в усуненні полісемії чи омонімії в українській мові. 

2. Наукові: 

- залучення іншомoвної лексеми для заміни описoвого звoроту на пoзначення 

якоїсь дії, реалії, процесу чи предмета однослівними найменуваннями; 

- наявність слoвотвірнoгo, граматичнoго та лексикo-семантичнoго пoтенціалу для 

входження та функціонування запозичуваного слова в українській мові; 

- функціoнування в українській мові запозичених раніше структурнo однoтипних 

слів. 

3. Вирoбничі: 

- наявність в українській мoві застарілих позначень процесів, реалій, дій, назв 

предметів, обладнання, приладів, які не відповідають сьогоденню. 

Поділяючи думку Ю. Шевельова (Шереха) з приводу того, що напрям 

запозичень часто визначається культурною перевагою (рівнем цивілізаційного й 

інтелектуального розвитку) народу – здебільшого запозичує менш культурний 

народ від культурнішого, – й ця культурна перевага може охоплювати собою всі 

галузі життя народу або лише поодинокі царини його [190, c. 36], погоджуємося з 

тим, що «потік запозичень залежить не тільки від рівня культури, а й 1) від 

економічних і політичних важелів впливу; 2) від міграційних процесів, 

поширення світової моди та ін.» [164, c. 243]. 

Внутрішні та зовнішні чинники різні за природою, силою впливу та 

інтенсивністю вияву. У кожен окремий момент розвитку мови на неї діють різні 
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процеси, які залежать як від особливостей формування й функціонування 

лексико-семантичної системи, так і від соціально-історичної ситуації, потреб і 

смаків мовців [108, c. 21 – 22].  

Отже, процес входження запозичень до української мови пов’язаний зі 

сферою економіки, політики, культури, науки, виробництва та зумовлений 

складним комплексом екстра- та інтралінгвальних чинників. 

 

1.3. Етапи освоєння новітніх запозичень 

 

Важливим і складним у вивченні чужомовної лексики є процес освоєння 

чужомовного слова на мовному ґрунті мови-реципієнта. Багато науковців 

досліджували це питання і зосереджували увагу як на окремих аспектах освоєння 

(фонетичного, граматичного, семантичного, словотвірного) (Т. Гейко [39], 

І. Каминін [68], Є. Карпіловська [71], Л. Кислюк [72], О. Стишов [163], 

О. Тараненко [165], Л. Чурсіна [185] та ін.), так і на процесі адаптації запозичень 

загалом (Л. Архипенко [8], Я. Битківська [15], Ю. Малахова [110], Н. Попова [136] 

та ін.). 

Поняття адаптації лексичних запозичень є основним у дослідженні 

іншомовної лексики, адже долю запозиченого слова визначає система мови-

реципієнта. Специфіка лексичного запозичення полягає в тому, що слово 

запозичується не як повне, закінчене, графічно оформлене, а лише як більш-менш 

безформний уривок нового оформлення лише в системі і за допомогою засобів 

мови-реципієнта [157, с. 235]. 

Досліджуючи процеси запозичення, науковці зіткнулися з питанням 

визначення етапів освоєння та укорінення чужомовної лексики в системі мови-

реципієнта та використанням термінологічної бази.  

Передусім лінгвісти поряд із терміном “освоєння” послуговуються терміном 

“адаптація” (Л. Архипенко [8], К. Єрьоміна [53], О. Муромцева [118], О. Саакян 

[143], С. Семчинський [146], О. Стишов [164] та ін.), який визначають як 

пристосування запозиченого слова до фонетичної і граматичної структури мови-
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реципієнта (К. Єрьоміна [53], С. Семчинський[146] та ін.), здатність чужомовної 

лексеми вступати в синонімічні ряди, створювати антонімічні пари, виявляти 

словотвірну активність та семантичне освоєння (О. Муромцева [118], Є. Сенько 

[148] та ін.), при цьому «повного пристосування в результаті адаптації не 

відбувається» [53, с. 8]. 

У нашій дисертаційній праці використовуємо термін “адаптація” у значенні 

пристосування запозичень до системи сучасної української мови і розглядаємо 

його як поетапний, багаторівневий мовний процес, який характеризується 

«освоєнням іншомовної лексики системою мови-реципієнта на всіх її рівнях 

(фонетичному, морфологічному, семантичному, словотвірному)» [125, с. 6]. 

У роботі використовуватимемо поняття “адаптація” та “освоєння” як 

синоніми. 

Мовознавці виокремлюють різну кількість етапів адаптації запозичень до 

мови-реципієнта.  

Так, Л. Крисін запропонував п’ять етапів, які проходить чужомовне слово 

на шляху освоєння в мові-реципієнті: початковий етап, для якого характерним є 

вживання іншомовного слова в тексті в його питомій орфографії, фонетичній 

формі та граматичній формі, без транслітерації і транскрипції, в якості 

своєрідного вкраплення; другий етап освоєння чужомовного слова – 

пристосування слова до системи мови-реципієнта за допомогою транслітерації 

або транскрипції, через надання запозиченню відповідної граматичної форми; на 

третьому етапі запозичена лексема втрачає ознаки незвичності, вживається “на 

рівних” з іншими словниковими одиницями рідної мови; на четвертому етапі 

чужомовне слово адаптується до стилістичної системи мови-реципієнта, тобто 

подолання ситуативно-стилістичних і соціальних обмежень вживання слова; 

п’ятий етап – реєстрація чужомовного слова в тлумачних словниках, а також в 

інших типах словників – завершальний етап освоєння запозичення [96, с. 75 – 78].  

Аналізуючи наукові праці, варто звернути увагу на те, що здебільшого 

лінгвісти (В. Аристова [4], Л. Архипенко [7], Я. Голдованський [41], 

Ю. Жлуктенко [59], І. Каминін [68], Л. Кислюк [72], О. Лисенко [103], О. Саакян 
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[143] та ін.) виокремлюють три етапи адаптації запозичень. Мовознавці називають 

ці етапи неоднаково, проте, всі вони пов’язують перший етап функціонування 

чужомовної лексики в українській мові з етапом входження (проникнення), коли 

слово співвідноситься з дійсністю країни-джерела. Досить часто трапляється 

написання цього запозичення латиницею або запозичена лексема відтворюється 

внаслідок транслітерації кирилицею. Другий етап – це освоєння. На цьому етапі 

запозичена лексема втрачає ознаки незвичності та пристосовується до всіх систем 

мови, яка запозичує. Третій етап – етап укорінення, на якому запозичена лексична 

одиниця широко використовується в мові-реципієнті. Мовці, носії мови, яка 

приймає запозичення, вже не відчувають його чужорідного характеру. Таке 

запозичення кодифікують словники мови-реципієнта. 

Так, О. Лисенко, досліджуючи німецькі запозичення на українськомовному 

ґрунті, виокремила три етапи адаптації чужомовної лексеми. До них належать: 

освоєння, власне освоєння, укорінення. На етапі освоєння, переконує дослідниця, 

відбувається формування нової морфемної структури слова, здійснюється 

перекваліфікація іншомовних морфів. На етапі власне освоєння іншомовні 

лексеми переважно зазнають ускладнення морфемної будови і демонструють 

регресивний напрямок цього процесу. Етап укорінення (повного освоєння) 

характеризується включенням запозичень у системні мотиваційні стосунки на 

синхронному зрізі з іншими словами мови-джерела [103, с. 96]. 

О. Саакян наполягає на трьох етапах процесу адаптації, при цьому зазначає, 

що на початковому етапі чужомовна лексика співвідноситься з дійсністю країни-

джерела. Другий етап є власне запозиченням з поширеною сферою вживання 

чужомовного слова в мові. На третьому етапі запозичене слово підпорядковується 

нормам іншої мови, семантичним та стилістичним змінам. Початковий етап має 

також назву етап “входження запозичень”, другий і третій етапи об’єднують в 

етап “розвитку запозичень” [143, с. 117 – 118]. 

Ю. Жлуктенко стверджує, що загальний процес взаємодії мов складається з 

1) початкового етапу – застосування лексичної одиниці однієї мови в 

контемитькстах іншої – стадії переходу; 2) другого етапу – сприйняття копії 
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запозичення іншомовної лексеми іншою системою як постійного, хоча й 

гетерогенного елемента та здійснюється його багатократне застосування – стадія 

входження; 3) останнього етапу, на якому чужомовна лексична одиниця глибоко 

засвоюється, мовці приймаючої мови не відчувають її чужорідного характеру. 

Цей етап він називає стадією інтеграції [59, с. 132 – 133]. 

Я. Голдованський окреслив такі послідовні етапи лексичного засвоєння 

чужомовного слова: етап інновацій або первісного вступу в мову-рецептор; 

віртуальний етап, коли словом користується відносна меншість носіїв мови-

рецептора; етап неологічного слововживання, коли лексема вживається відносною 

більшістю носіїв мови-рецептора [41, с. 8 – 9].  

Л. Кислюк також поділяє процес освоєння на три етапи. Початковим 

рівнем, – переконує дослідниця, – є «входження або проникнення чужомовного 

слова у лексичний склад мови-реципієнта. Для етапу входження характерні 

транслітерація – написання, що свідчить про письмовий шлях запозичення, 

нестійкість, варіантність вимови й написання запозиченого слова, яка свідчить 

про його фонетичне освоєння та схильність до прийняття тенденцій орфографії й 

орфоепії мови-реципієнта» [72, с. 34]. Наступним вона вважає етап адаптації, який 

характеризується зростанням рівня морфемної подільності запозиченої основи та 

пристосуванням слова до граматичних норм мови-реципієнта (оформлення 

чужомовної основи українськими формативами, приєднанням флексій до основи, 

набуття родо-видових ознак, входження до системи відмінювання тощо). 

Показником вищого рівня освоєння іншомовних слів системою мови, що засвоює, 

є, на думку дослідниці, участь їх у словотвірних процесах, тобто, здатність до 

утворення дериватів і словотвірних гнізд від запозичень за законами мови-

реципієнта, інакше кажучи, через словотвірний потенціал запозичень [72, с. 34 – 

35]. 

Досліджуючи ступені та критерії адаптації французької лексики в 

українській мові І. Каминін виокремив декілька критеріїв освоєння чужомовної 

лексики українською мовою. Першу стадію він називає “використання” або 

“проникнення”, коли запозичене слово з’являється тільки епізодично, зберігає 
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іншомовне написання і співвідноситься тільки з дійсністю мови-джерела. На цій 

стадії не може бути єдиних правил правопису. Другу стадію він номінує як 

“запозичення”. У цьому разі запозичене слово сприймається як постійний, хоч і 

гетерогенний (більша або менша невідповідність звуковим та граматичним 

законам) елемент системи приймаючої мови, стабілізується його форма, 

розширюється сфера вжитку стосовно системи приймаючої мови (в цей період 

найбільш сильним виявляється семантичний вплив мови-джерела на запозичене 

слово). Запозичений елемент ще довго зберігає іншомовні ознаки, але, 

незважаючи на це, сприймається відповідним до власної лексико-семантичної 

системи. На третьому етапі, який І. Каминін кваліфікую як “інтеграцію”, 

запозичене слово настільки сильно вростає в лексико-семантичну систему 

приймаючої мови, що вже не сприймається мовцями як іноземне, слово повністю 

підпорядковується законам мови, що запозичує [68, с. 32 – 33].  

Заслуговує на увагу думка Л. Архипенко, яка запропонувала поділ всього 

процесу запозичення на дві фази: перша – це входження і друга – це освоєння. 

Вони пов’язані з трьома етапами адаптації слів іншомовного походження 

(початковим, поглибленим і етапом повної адаптації) [7, с. 4 – 5]. 

Проведений аналіз теоретичних здобутків мовознавців у царині 

дослідження етапів адаптації чужомовної лексики в мові-реципієнті свідчить про 

те, що в мовознавстві немає єдиного погляду на їх визначення.  

Ураховуючи досвід попередників та зважаючи на фактичний матеріал 

дослідження, у роботі визначаємо чотири етапи освоєння новітніх запозичень в 

українській мові: 1) входження; 2) адаптації; 3) укорінення; 4) повного освоєння.  

Для кожного етапу освоєння новітніх запозичень українською мовою 

характерним є певний ступінь засвоєнності. 

Етап входження. На цьому етапі, як засвідчує проведений аналіз 

фактичного матеріалу, новітні чужомовні лексеми ще відтворюються переважно 

латиницею, хоча написання деяких із них можливе кириличними літерами, тобто 

виявлено варіантність та неузгодженість у графічному зображенні. Подекуди 

трапляється пояснення в дужках для кращого розуміння значення запозиченого 
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слова. Характерна втрата стилістичних відтінків чужомовних лексем, які вони 

мали в мові-джерелі; не чітко окреслені межі семантичного обсягу, а отже, 

ускладнюється розуміння значення слова. Починається оформлення категорії 

роду, усуваються чужомовні основи. У зв’язку з переходом запозичених слів з 

однієї частини мови до іншої у структурі запозичення спостерігаємо зміни. 

Синтаксичні зв’язки відсутні. Слово сприймається носіями мови як чужомовний 

елемент рідної мови. 

Етап адаптації. На цьому етапі спостерігаємо написання запозичених слів 

здебільшого кириличними літерами, тобто відбувається перехід від латиниці до 

кирилиці. Запозичені лексеми ще не зафіксовані словниками. Чужомовні слова 

пристосовуються до орфографічних та орфоепічних норм української мови. 

Починаються зміни звучання запозичених слів на користь мови-реципієнта. На 

цьому етапі для запозичень характерною є визначеність семантики слова. Новітні 

чужомовні лексеми однієї частини мови об’єднуються в лексико-семантичні 

групи за лексико-семантичними ознаками з питомими лексемами. Іменники 

іншомовного походження переходять в процесі освоєння українською мовою з 

розряду власних назв до загальних. Формуються синтаксичні зв’язки. Чужомовні 

слова реалізують свій дериваційний потенціал у похідних словах. Носії мови 

розуміють значення запозиченого слова. Деякі лексеми вживають в українській 

мові без тлумачення, інші – вузькопрофільні терміни подають у науково-

популярних газетах та журналах із тлумаченням у дужках після слова. 

Етап укорінення. На етапі укорінення новітні запозичення фіксують 

словники іншомовних слів та орфографічні словники української мови. 

Написання новітніх запозичень відбувається за орфографічними нормами і 

правилами української мови. Унормовується стабілізація наголосу; фонетичні 

характеристики новітніх запозичених слів наближені до фонетичної системи 

української мови. Для цього етапу характерним є перерозподіл значень новітніх 

запозичень, а саме: звуження, розширення, дерогація або збереження значення 

слова. Слова набувають нових оцінно-експресивних конотацій. На 

морфологічному рівні спостерігається відсутність ознак чужомовності. На цьому 
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етапі починається процес утворення похідних, у тому числі складних слів 

(композитів та юкстапозитів), на основі новітніх запозичень. Закріплюються 

синтаксичні зв’язки новітньої чужомовної лексики на українськомовному ґрунті. 

Починається активне використання новітніх запозичених слів в українській мові.  

Етап повного освоєння. Етап повного освоєння – це найвища стадія 

освоєння новітніх запозичень, для якої характерне те, що новітні запозичення 

вступають в активні словотворчі процеси, утворюючи похідні одиниці та 

словотвірні гнізда. Вони повністю пристосовуються до українських 

орфографічних норм. Деяким із них властива висока частота вживання. Унаслідок 

активного поєднання з питомими словами української мови утворюються слова-

гібриди. Похідні одиниці, мотивовані запозиченнями, фіксують нові словники 

української мови. Лексеми набувають нового значення (прямого або 

переносного), формується семантична точність. Чужомовні лексеми фіксують 

нові тлумачні та орфографічні словники української мови.  

Запропоновану в роботі класифікацію етапів освоєння новітніх запозичень 

української мовою подаємо на рис. 1.  
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Рис. 1  Етапи освоєння новітніх запозичень 

 

Етапи освоєння новітніх запозичень 
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Звичайно, чіткої межі між етапами адаптаптації чужомовної лексики в 

українській мові немає. Тому, погоджуючись із думкою Г. Казаряна, вважаємо, 

що пристосування й укорінення запозиченого слова загалом і семантичне й 

словотвірне освоєння його зокрема становить собою єдиний динамічний процес 

[66, с. 14]. 

Отже, процес освоєння розглядаємо як поетапне пристосування новітніх 

запозичень до мовної системи мови-реципієнта. 

 

1.4. Методологія дослідження семантичного та словотвірного освоєння 

новітніх запозичень в українській мові 

 

Глобалізаційні процеси у світі, номінативні та комунікативні потреби 

зумовлюють швидку зміну національної лексики. У наш час мовознавство 

пропонує значну кількість методів дослідження семантичного та словотвірного 

освоєння новітніх запозичень в українській мові.  

Об’єктом дослідження стали новітні запозичення, перенесені в українську 

мову з інших мов упродовж останніх десятиліть, що пов’язано з активним 

розвитком суспільства, та перебувають у процесі засвоєння, випробовуються 

мовною практикою носіїв української мови, та ті, що увійшли раніше, проте ще не 

повністю адаптувалися в українському узусі. Предмет вивчення в дисертації 

охоплює семантичні та словотвірні параметри новітніх запозичень, зафіксованих 

у мові українськомовних засобів масової комунікації (матеріали українських 

періодичних видань, мова телебачення, всесвітня мережа Інтернет тощо), 

рекламних текстів, у новітніх словниках української мови. 

Дослідження здійснено у кілька етапів, на кожному з яких було використано 

лінгвістичні методи, які відповідали меті й завданням роботи.  

На першому етапі були сформовані теоретичні засади дослідження. Тут було 

проаналізовано наукові теоретичні джерела з теми дисертаційної праці, 

розглянуто різні підходи до кваліфікації основних понять і термінів, 

використаних у роботі, зокрема було з’ясовано сутність понять “запозичення” і 
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“новітнє запозичення”. Узагальнення підходів лінгвістів щодо кваліфікації 

чинників поповнення мови-рецепієнта чужомовною лексикою та етапів її 

засвоєння дало можливість визначити етапи освоєння чужомовної лексики 

українською мовою, з-поміж яких основними названо входження, адаптацію, 

укорінення та повне освоєння. Було окреслено та схарактеризовано 

екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники входження до української мови 

чужомовних лексичних одиниць, поповнення її словникового складу новітніми 

запозиченнями.  

Основним методом дослідження на першому етапі був метод аналізу, 

зокрема було застосовано метод дефініційного аналізу з метою диференціації 

основних термінів дослідження “запозичення” та “новітнє запозичення”. 

Другий етап передбачав формування бази запозиченої лексики, добір 

фактичного матеріалу, новітніх запозичень, їх систематизацію та структурно-

семантичну класифікацію. Новітні запозичення вилучалися методом суцільного 

вибирання, тобто шляхом відбору запозичень у порядку їх виявлення в текстах 

джерельної бази дослідження. Для аналізу й інтерпретації новітніх запозичень у 

дисертації застосовані загальнонаукові методи спостереження, зіставлення, опису 

та систематизації. У системі новітніх запозичень було виокремлено групи 

неозапозичень за походженням, семантикою та структурою. З цією метою був 

застосований прийом систематизації. 

Використання елементів методу кількісних підрахунків дало підстави 

стверджувати, що з-поміж новітніх запозичень, які потрапили до української мови 

упродовж останніх десятиліть, переважають англізми (лайф-коуч, тренд-хантер, 

букер, байєр, нетворкінг, кулхантинг, клікджекінг). Кількісно значно меншу 

групу формують запозичення з інших європейських мов, а саме: італійської 

(бариста, піцайоло, афогато, корето, макіато, ванілачино, гето-модинг), 

німецької (біг, брандмауер, кондомат, лігерад, растр, фломаркт, штендер), 

французької (асистанс, афорфе, бордеро, віремент, ганаш, глясе, голандез), 

іспанської (бон-бон, піта, піта-сервіс). Незначну кількість неозапозичень 

охоплює група лексем, запозичених зі східних мов, а саме: японської (сьонен, 
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сьодзьо, комодо, хутра, макі-дзуші, аваюкі-кан, ботамочі) та китайської (баоцзи, 

дімсум, саньшу, тайцзіцюань, танланцюань, юебін). 

На третьому етапі дослідження проаналізовано основні характеристики 

новітніх запозичень. Основним методом на цьому етапі дослідження став 

описовий метод, спрямований на «інвентаризацію та систематизацію мовних 

одиниць» [93, с. 12].  

Використано також функціональний підхід, який уможливив виявлення сфери 

функціонування новітніх запозичених слів. З-поміж досліджуваної лексики, у якій 

переважають англізми, виокремлюємо неозапозичення, котрі розподіляємо 

відповідно до вживання в українській мові на декілька груп: 1) англізми із 

широкою сферою застосування (апсайклінг, буккросинг, кейтеринг, клінінг, пілінг 

тощо) та 2) англізми з вузькою сферою вживання, до яких належать а) англізми зі 

спеціальною сферою застосування (бенчмаркінг, боулдеринг, дауншифтинг, 

джибінг, карвінг); б) англізми-сленгізми (драг-квін, ламер, сабдж, рулез, 

крякати); в) англізми-жаргонізми (афтепаті, юзер, геймер, дигерство, слот); 

г) англізми-оказіоналізми (арт-гето, Меркозі, Мерколанд). 

На цьому етапі також використано метод тематичної класифікації, який 

сприяв розподілу новітніх запозичень за лексико-семантичними групами (назви 

професій, найменування у сфері бізнесу, найменування цінних паперів, 

найменування у сфері маркетингу, найменування шахрайств та правопорушень, 

назви процесів і явищ у ЗМІ, назви сфери мобільного зв’язку, найменування у 

сфері спорту, назви кінематографічних жанрів тощо). 

На четвертому етапі застосовано метод компонентного аналізу з метою 

виявлення змін у семантичній структурі новітніх чужомовізмів, а саме: звуження 

(баєр, драйвер, девайс, фішинг, букінг, бустер, хедлайнер, лофт, лук та ін.), 

розширення (дилінг, плотер, лакшері, кейтеринг, домен, багі, топінг, вайфайтер, 

шрек та ін.) його збереження (фішинг, селфі, стилус, снікерси, слоу-фуд, флеш-

моб, айфон та ін.) або дерогація значення (фейк, фішинг, дорвей, плей-лист, 

ф’юзинг та ін.).  
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На п’ятому етапі частиномовний аналіз на формально-граматичному рівні 

показав належність запозичень до певної частини мови. Було з’ясовано, що групу 

новітніх запозичень, які потрапили до української мови на початку ХХІ століття, 

сформували іменники. У складі запозичень, що порівняно недавно увійшли до 

складу української мови, виокремлюємо дві групи лексичних одиниць, складники 

яких виявляють більшу чи меншу словотвірну активність. Більш словотвірно 

спроможними виявилися неозапозичення, що засвоїлися українською мовою як 

іменники з флексійними ознаками родової належності. Менший словотвірний 

потенціал властивий невідмінюваним неозапозиченням, тобто тим, які не мають 

форм словозміни. 

На шостому етапі дослідження був застосований словотвірний аналіз, у 

процесі якого було здійснено з’ясування структурно-семантичних параметрів 

похідної одиниці, мотивованої новітнім запозиченням. Для проведення процедури 

словотвірного аналізу залучалися твірне слово (новітнє запозичення) та його 

дериват різної частиномовної належності, тобто базове слово та нова похідна 

одиниця. Словотвірний аналіз сприяв визначенню дериваційної потужності 

неозапозичень, виявив продуктивні й непродуктивні способи словотворення, 

закономірності й чинники реалізації їхніх словотвірних потенцій. Було з’ясовано, 

що найбільш послідовно запозичені слова реалізують свій словотвірний потенціал 

у творенні іменників, хоч найбільш соціально затребувані й уживані 

неозапозичення у складі словотвірних гнізд і дериваційних парадигм містять 

ад’єктивні й вербальні деривати. Спостережено тенденцію, згідно з якою деякі з 

новітніх запозичень реалізують свої дериваційні потенції в утворенні складних 

слів, маючи обмежені можливості афіксального творення дериватів. Примітно, що 

дедалі більше до процесів творення композитів і юкстапозитів залучаються 

невідмінювані запозичені іменники.  

Словотвірний аналіз засвідчив, що найпродуктивнішим у творенні похідних 

іменників, прикметників і дієслів, базовими твірними основами для творення яких 

послугували новітні запозичення, є суфіксальний. За допомогою суфіксів похідні 

одиниці творяться від основ запозичень різної семантики і фоноструктури.  
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Отже, розв’язання поставлених у дослідженні завдань має сприяти глибшому 

розумінню чинників та шляхів входження новітніх запозичень, етапів адаптації 

досліджуваної лексики. Поетапне дослідження фактичного матеріалу та 

застосування комплексу загальнонаукових та лінгвістичних методів сформувало 

належне методологічне підґрунтя для визначення основних понять дослідження, 

повного, всеохопного аналізу семантичного та словотвірного освоєння новітніх 

запозичень в українській мові.  
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Висновки до першого розділу 

 

Проаналізовані теоретичні питання сформували ґрунт нашого дослідження, 

підсумовуємо таке. 

Для української мови на сучасному етапі характерним є стрімке збільшення 

кількості нової запозиченої лексики, для номінування якої використовують 

терміни запозичення, позички, іншомовні або чужомовні слова, власне іншомовні 

слова, іншомовізми, неозапозичення, етранжизми. Останнім називають не тільки 

запозичені слова, а й звороти, запозичені з чужих мов.  

Поняття “запозичення” у сучасному мовознавстві витлумачують 

неоднозначно. У визначенні його сутності сформувалося кілька основних 

підходів. Переважна більшість науковців переконує в багатоплановості терміна 

“запозичення”. У широкому значенні запозичення витлумачують як один із 

способів збагачення словникового складу мови шляхом економічного, соціально-

політичного та культурного впливу одного народу на інший. У більш вузькому 

розумінні “запозичення” – це процес перенесення чужомовної лексики до мовної 

системи мови-реципієнта і адаптація запозиченої лексеми в іншій мові. Деякі 

дослідники запозиченням вважають результат цього перенесення, тобто власне 

запозичене слово.  

Зважаючи на активізацію входження запозиченої лексики до складу 

української мови в роки незалежності України, до словникового обігу дедалі 

частіше входить термін “новітнє запозичення”. “Новітніми запозиченнями” 

називаємо чужомовні слова, перенесені в українську мову з інших мов упродовж 

останніх десятиліть, котрі перебувають у процесі засвоєння, випробовуються 

мовною практикою носіїв української мови, а також ті, що увійшли раніше, проте 

ще не повністю адаптувалися в українському узусі. 

Процес освоєння новітніх запозиченнь в українській мові здійснюється 

поетапно. Основними етапами цього процесу є етап входження, адаптації, 

укорінення та повного освоєння.  
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Інтенсивне входження у вжиток та функціонування в українській мові 

новітніх запозичень зумовлене багатьма мовними і позамовними чинниками. До 

екстралінгвальних чинників належать: економічні, суспільно-політичні, 

культурно-побутові, наукові та соціально-психологічні. Інтралінгвальними 

чинниками входження новітніх запозичень вважаємо: комунікативні, наукові та 

виробничі.  

Внутрішньомовні та позамовні чинники різні за природою, силою впливу та 

інтенсивністю вияву, але діють у будь-якій мові не окремо, а в тісній взаємодії. 

Відповідно до характеру аналізованого матеріалу були обрані різні 

загальнонаукові та лінгвістичні методи. На кожному з шести етапів дослідження 

були використані методи, адекватні меті й завданням дослідження: метод 

диференційного аналізу, лінгвістичного спостереження й опису фактичного 

матеріалу, метод компонентного аналізу для встановлення походження та 

семантичної структури неозапозичень, виявлення семантичних зрушень під 

впливом мови-реципієнта. Було застосовано прийоми суцільного вибирання, 

аналізу та кількісних підрахунків, описовий метод, методику тематичної 

класифікації, частиномовного аналізу та словотвірного аналізу.  

Методологічна база, що ґрунтується на застосуванні комплексу різних 

загальнонаукових і лінгвістичних методів, та поетапне дослідження фактичного 

матеріалу уможливили створення теоретичного підґрунтя пропонованої 

дисертаційної праці, подати повний, вичерпний аналіз семантики і структури 

новітніх запозичень, визначити джерела і чинники входження їх до лексичної 

системи української мови, з’ясувати специфіку їх семантичного та словотвірного 

освоєння. 
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РОЗДІЛ 2 

НОВІТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Як відомо, у світі немає жодної мови, у лексиці якої не було б запозичень з 

інших мов, тому що жоден народ, носій і творець своєї мови, не живе ізольовано 

від інших народів. Процес засвоєння слів якоюсь мовою з інших мов є одним з 

істотних шляхів збагачення її словникового складу, робить її гнучкішою, 

виразнішою [17, c. 121].  

Сучасними українськими словниками іншомовних слів [237, 238, 239, та ін.] 

уже зафіксовано частину новітніх запозичень, проте вони невпинно входять до 

української мови. Це засвідчують, зокрема, різні джерела засобів масової 

комунікації, які сьогодні відіграють значну роль в активному поширенні новітньої 

чужомовної лексики.  

 

2.1. Типи новітніх запозичень за джерелами походження 

 

Детально проаналізований фактичний матеріал засвідчує, що джерелами 

запозичення нових слів у останні десятиліття послугували європейські й 

неєвропейські мови. Домінантними виявилися запозичення з європейських мов. 

Їхня частка в системі досліджуваних лексичних одиниць становить 98 %. 

Новітні запозичення з європейських мов (англійської, італійської, 

французької та німецької) є віддзеркаленням передусім тенденції українського 

суспільства до європеїзації, прагнення до активізації політичних, культурних, 

освітніх зв’язків нашої держави з країнами Європи. 

Найбільше новітніх запозичень в українській мові з’явилося з англійської 

мови. У досліджуваному матеріалі лексика англійськомовного походження 

становить близько 80 %, що засвідчує вплив англійської мови на всі 

глобалізаційні процеси, які відбуваються останнім часом в Україні й світі.  
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Новітні англізми на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

увійшли практично в усі сфери людського життя. Деякі з них не засвоєні ще 

повною мірою мовною свідомістю і не зафіксовані словниками української мови, 

але їх уже активно використовують у мовній комунікації. 

Ілюстрацією цього слугують такі іменники-запозичення з англійської мови, 

як андеграунд, флеш-моб, флейм, лофт, скайп, веб-сайт, смартфон та багато 

інших. Пор.: Митці, які потребують простору для творчості та спілкування, 

намагаються створювати у сквотах вільні від умовностей мистецькі 

території – розсадники андеграунду й антисанітарії, свободи думки і почуттів 

(http://tyzhden.ua/Publication/3668); За ініціативою курсантів і студентів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і підтримки 

керівництва закладу, один із навчальних днів у виші розпочався з проведення 

національно-патріотичного флеш-мобу (ІЗ, № 43, 23.10.2014, с. 32); Мережевий 

етикет проти флеймів, адже вони часто переростають у “війни” – серії злісних 

послань, якими обмінюються, здебільшого, два або три учасники дискусії (М, 

№ 9, 25.09.2014, с. 25); Не знаю, чи належу я [Майкл МакКафрі] до неї [богеми], 

проте точно знаю, що художникам з дітьми і собаками лофт підходить 

ідеально: тут стільки робочого простору! Тут можна робити все що завгодно! 

(http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader 2.3); А пацієнти, перебуваючи на 

стаціонарному лікуванні, не відчували себе відірваними від життя, а мали змогу 

спілкуватися з родичами за допомогою Скайпу та в соцмережах (ВК, № 57 – 58, 

29.05.2012, с. 10); Під час досудового розслідування працівники міліції з’ясували: 

загалом упродовж останніх двох років підозрювані були причетні до розробки 

понад 80 великих порнографічних веб-сайтів, до того ж у різних версіях – як для 

комп’ютерів, так і для планшетів та смартфонів (ІЗ, № 23, 05.06.2014, с. 17).  
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2.1.1. Новітні англізми в сучасному лексиконі української мови 

 

Англійська мова сьогодні є основним джерелом збагачення лексико-

семантичної системи для багатьох мов світу. Цей процес не оминув й українську 

мову. Це можна пояснити кількома чинниками: по-перше, англійськомовні країни 

досягли величезних успіхів в економіці та поступово почали впливати на весь 

світ, причому не лише на держави третього світу, що розвиваються (деякі з них 

обрали американську модель як зразок для наслідування), але й на розвинені 

країни Західної Європи, Китай та Японію. Тому саме англійська мова стала 

джерелом використання термінології з економіки, інформаційних технологій, 

науки, техніки, медицини, спорту тощо. По-друге, англійська мова поступово 

перетворилася на мову всесвітнього спілкування. По-третє, Британія, як відомо, 

була свого часу однією з найбільших імперій, що мала колонії в усіх частинах 

світу, тому в багатьох колишніх колоніях англійська мова й дотепер є державною 

(Індія, Австралія, Уганда, Ямайка, Зімбабве тощо). По-четверте, у багатьох 

галузях знань найбільший внесок упродовж XX ст. зробили саме вчені 

англійськомовних країн. 

З огляду на домінувальний характер функціонування англізмів поділяємо їх 

на дві групи.  

Першу групу формують англізми з широкою сферою застосування. До них 

належать лексеми, що увійшли до української мови раніше, але з певних причин 

повернулися з периферії мовлення та активізувалися в українському мовленні в 

останні десятиліття. Сюди ж відносимо й англізми, які потрапили до української 

мови порівняно недавно, та англізми, які в українському узусі зазнали 

семантичних змін і зрушень. До цієї групи ми зараховуємо такі лексеми: 

андерлаінг, віджеінг, шоуінг, апсайклінг, буккросинг, капінг, кейтеринг, клінінг, 

коучинг, мувінг, тетмейл, пілінг, сайдинг, сeмплінг, серф тощо, напр.: Загальна 

тенденція такого апсайклінгу – до нього вдаються не так з екологічних 

міркувань, як (часто) через бажання бути несхожим на інших, внести 

гумористичну родзинку у свій побут і світ навколо (http://tyzhden.ua/ 
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Society/57008); Таку ідею сповідують учасники нового для України руху 

буккросинг (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28); Вчора, 8 червня, у Кіровограді 

відбувся перший літній капінг, що з літературних посиденьок у кав’ярні виріс у 

справжній мистецький фестиваль «Дві книги на місці легень», пише «РК» 

(http://mykirov.com/u-kirovogradi-vidbuvsya-pershiy-litniy-kapping); Деякі українські 

ресторатори жартують з приводу розвитку вітчизняного кейтерингу: всі вже 

легко і правильно вимовляють це слово, що є явним проявом того, що в Україні не 

тільки розібралися, що це таке, але й з’явився значний рух в розвитку 

кейтерингових послуг і почали посправжньому боротися за клієнтів 

(http://ua.textreferat.com/referat-940-1.html); Клінінг – це не просто наведення 

порядку, а цілий комплекс послуг, що дозволяє підтримувати приміщення в 

ідеальнії чистоті (http://itport.kiev.ua/klining-filosofiya-chistoti); Мувінг – це 

досить новий на вітчизняних теренах вид послуг, але створення сайту мувінгової 

компанії допоможе розповісти потенційним клієнтам про всі переваги грамотно 

організованого переїзду (http://webstudio2u.net/ua/index/business/487-moving-

company-site.html).  

До цієї підгрупи слів ми відносимо також такі запозичення, як: драйв, 

графіті, ланч, лаунж тощо напр.: Той драйв – це більше, ніж іграшки та 

канцтовари (http://uk-ua.facebook.com/); Приміром, було, що ми (дружинники) ніяк 

не могли вирахувати хуліганів, які малювали на стінах не завше пристойні 

графіті (ІЗ, № 3, 19.01.2012, с. 17); У п’ятницю, 27 січня, традиційний 

Український ланч у швейцарському Давосі відкриється промовою Президента 

України Віктора Януковича (http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1311248-

ukrayinskij-lanch-u-davosi); На горішньому поверсі «Прем’єр Палацу» є лаунж, 

відкритий для гостей готелю та інших відвідувачів (http://www.premier-palace. 

com/ua/info/press-room/published-articles-and-broadcast/view/swedish_post). 

Новітні англізми виділеної групи активно вживають люди різних вікових та 

соціальних груп здебільшого в побутовій сфері, торгівлі, сфері обслуговування 

тощо.  

http://itport.kiev.ua/
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Друга група охоплює лексеми з вузькою сферою вживання. До них відносимо 

такі лексеми: вайбер, буткіт, варгейм, вендор, вінгс’ютинг, воблер, геймплей, 

ф’юзинг, фішинг, плей-лист, дорвей тощо, напр.: Вайбр, вайбер чи навіть вібр, 

по-різному називають цей додаток, проте це не перешкоджає йому мати більше 

200 мільйонів користувачів в 193 країнах світу на початку серпня 2013, в тому 

числі 300 тисяч в Лівані і кілька мільйонів в Єгипті (http://290937.inhands. 

web.hosting-test.net/index.php/category/startup/51/168); Якщо він відформатує диск 

комп’ютера або перевстановить операційну систему, буткіт з 

завантажувального сектора нікуди не дінеться (http://pkhelp. net.ua/novosti/soft-

novosti/); Професійне зайняття вінгс’ютингом вимагає від людини досвіду у не 

менш як 200 стрибків із парашутом (http://slovotvir.org.ua/ words/vyngsiutyng); 

Фішинг це спроба дізнатися певні персональні дані: кредитних карток, паролі 

доступу до онлайнових платежів тощо (ІЗ, № 13, 28.03.2014, с. 27); Серед 

численних справ для душі вона [Катерина Новікова – головний експерт відділу 

психологічних та мистецтвознавчих експертиз ДНДЕКЦ МВС України] особливо 

захопилась ф’юзингом – дизайнерською технологією виготовлення декоративних 

елементів на склі чи дзеркалі, рідше – порцеляні (ІЗ, № 25, 19.06.2014, с. 23); 

Створення дорвеїв, з одного боку це досить швидка і легка справа (http://ukrbukva. 

net/74981-Dorvei.html). 

Специфіка англізмів із вузькою сферою застосування полягає в тому, що їх 

уживають деякі групи людей, пов’язані між собою професійною діяльністю, 

зокрема їх може об’єднувати банківська галузь, фінансова, економічна, правнича 

діяльність, новітні інформаційні технології, зайнятість у сфері спорту, 

журналістики тощо. Пор., наприклад, такі запозичення, як: астротурфінг, 

аутстафінг, бенчмаркінг, боулдеринг, бутстрепінг, грейдинг, дауншифтинг, 

джибінг, джогінг, кайтмунвокінг, карвінг, кардшарінг, квілінг, клікджекінг тощо. 

Напр.: Зараз уже існує цілий словничок для опису нечесної чи невічливої поведінки, 

від флеймінгу [flaming] (ворожі напади на людей на форумах чи в коментарях під 

текстами) до астротурфінгу [astroturfing] (анонімні коментарі, які начебто 

виглядають як спонтанні реакції громадськості, але насправді їх генерують 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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політичні сили або піарники) (http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=3852); Але 

прихильники дауншифтингу своїм прикладом показують, що, по кар’єрних сходах 

можна не лише підніматися, але й спускатися, причому абсолютно добровільно 

(http://itstechnology.ru/page/); Організатори джиб-контесту пояснюють, що 

джибінг – одна з найбільш видовищних та екстремальних дисциплін у 

сноубордингу (http://7days-ua.com/ news/na-bytvu-na-ozeri-2014); А адже біг 

Джогінг – це самий широко поширений у світі і одночасно, найдоступніший вид 

фізкультури (http://owoman.com.ua/ dzhogging-big); Головний сенс кардшарінга в 

тому, що б передати ключ смарт-карти у кого цієї карти немає, ресивер зчитує 

одержувані ключі і декодер відкриває закодовану інформацію (http://c1ty. 

kharkov.ua/blog); За допомогою квілінгу можна прикрасити рамки для 

фотографій, зробити подарункову листівку тощо (http://ua.prostoblog.com.ua/ 

osobisti/byudzhet/dekupazh_i_kviling); Існує ймовірність, що зловмисник зможе 

здійснити атаку під назвою «клікджекінг» (http://www.facebook.com/permalink. 

php?story_fbid=79609516).  

Як ми вже зазначили, для лексем цієї підгрупи характерним є те, що вони 

вживаються групами людей, які тісно пов’язані сферою своєї діяльності, тобто 

професійними ознаками.  

Трапляються доволі часто і новітні англізми-сленгізми та англізми-

жаргонізми, характерні для певних соціальних груп та категорій людей, у 

більшості звичайно пов’язаних між собою якоюсь діяльністью, захопленням 

тощо. Групу таких англізмів-сленгізмів формують такі лексичні одиниці: драг-

квін, кондишн, крякати, кулер, ламер, сабдж, рулез та ін. Напр.: Термін “драг-

квін” (“drag-queen”) позначає чоловіка, який виступає в жіночому образі, 

трансвестита, іншими словами (http://sysnet.in.ua/koxannya/); По особистому 

досвіду скажу, що крякати вента-факс останніх версій так і не навчилися (УМІ, 

с. 189); Ламер – це недохакер-переюзер, що звичайно з розумним виглядом 

пояснює те, в чому сам ні чорта не розуміє, у нього навіть немає в лексиконі 

слова “не знаю” (http://megasite.in.ua/48398); Ну так от: починається варнякання 

про всю оту лабуду, винесену в сабдж – це коли вам не хочуть платити грошей, 

http://owoman.com.ua/
http://ruskoe.tv/
http://c1ty/
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котрих ви заслуговуєте (http://zmejgorynych.blogspot.com/2012/03/blog-post_15. 

html); У молодіжному слензі російської мови слово «рулез» має той же зміст, що 

й в англійському – rules (to rule) («добре», «правильно», «здорово») (http://wikit 

wiki. in.ua/ index.php?newsid).  

Здебільшого такі запозичення становлять собою соціально-марковану 

лексику певних соціальних чи професійних груп. З-поміж англізмів-жаргонізмів 

ми зафіксували: афтепаті, юзер, мейл, геймер, варез, дигер, слот, флоп, гамер, 

гестбук, крекер, рулез та ін. Напр.: На роботі чайник стає насмішкою для колег і 

системного адміністратора, і саме ці насмішки змушують його перебороти свої 

страхи і стати юзером, і чим швидше це відбудеться – тим краще! 

(http://megasite.in.ua/48398); Щоправда, роль кілера мав виконати геймер, який 

погодився вбити аватари сина замовника в усіх он-лайн-іграх, у яких той брав 

участь (ІЗ, № 4, 24.01.2013, с. 26); Половина контенту на цьому сайті – 

відвертий варез (http://slovotvir.org.ua/words/varez); Створення комп’ютерів та 

ігор на них дало нове життя поняттю слотів (http://poradumo.pp.ua/kompyter-i-

internet/55051-scho-take-sloti-viznachennya.html). Для таких лексем характерне 

експресивно-оцінне, стилістично знижене забарвлення.  

Спостережено, що англійськомовні жаргонізми та сленгізми, 

досліджуваного періоду, зазнають впливу таких соціальних явищ, як мода і попит 

на все американське, що пов’язане з банківською галуззю, фінансами, 

економікою, правничою діяльністю, новітніми інформаційними технологіями, 

журналістикою, спортом, розвагами тощо. 

З-поміж новітніх англізмів натрапляємо на оказіоналізми – незвичні слова, 

утворені на основі наявного в мові слова або словосполучення, іноді з 

порушенням законів словотворення чи мовної норми, які функціонують лише в 

певному контексті, у якому вони й виникають [УМЕ, с. 432]. 

До новітніх запозичень, що вживаються в українській мові з сарказмом та 

іронією, створюючі гумористичний ефект, належать оказіоналізми : арт-гетто, 

Меркозі, Мерколланд, напр.: Схоже, що на зміну дуету Меркозі (Меркель і 
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Саркозі) народжується новий – Мерколланд (Меркель і Олланд) (УМ, № 70, 

17.05.2012, с. 6).  

Таким лексемам властиве емоційно-експресивне забарвлення та стилістична 

маркованість. 

Запропонований в роботі розподіл новітніх англізмів за сферами вживання в 

українській мові подаємо на рис. 2.  

 

 

Рис. 2  Розподіл новітніх англізмів за сферами вживання 
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Англійська мова є лідером у постачанні абревіатур. Особливої актуалізації 

вони набули в мові засобів масової комунікації. Зважаючи на свою новизну, 

абревіатурні запозичення звичайно не зафіксовані словниками української мови 

чи спеціальними лексикографічними працями і становлять актуальний матеріал 

для дослідження, що й демонструють праці окремих науковців [3, 43, 48, 75, 120, 

150, 162, 170, 188, 197]. 

Можемо стверджувати, що особливістю сучасного етапу розвитку мови є 

запозичення абревіатур, які зберігають латинську графіку й вимову за правилами 

мови, з якої вони походять, що свідчить про загальну тенденцію до 

інтернаціоналізації лексики. Пор.: СNN (Cable News Network) – Нова кабельна 

мережа, ETG (Eural Trans Gas) – Євротрансгаз, ICAO (International Civil Aviation 

Organization) – Міжнародна організація цивільної авіації), напр.: Телеканал 

побудовано за найкращими світовими зразками – CNN, DDC, World, Euronews, 

його формат не передбачає ведучих у студії, трансляції ток-шоу, серіалів, лише 

новини і корисна інформація 24 години на добу 7 днів на тиждень 

(http://teleprostir.com/dossier/ukraine/show-6536-telekanal-novin-24); Відповідно до 

інформації Всесвітної організації цивільної авіації (ICAO) понад 90 країн зі 193 

держав – членів ООН нині видають такі документи, при цьому ще понад два 

десятки держав готові до впровадження таких документів в найближчі роки (ІЗ, 

№ 1 – 2, 10.01.2013, с. 18). 

Складноскорочені слова, які потрапили до української мови останніми 

десятиліттями, охоплюють декілька лексико-семантичних груп.  

Першу групу сформували складноскорочені запозичення, що позначають 

міжнародні організації та об’єднання. До них належать: ACEL (англ. Australian 

Council for Educational Leaders) – Австралійський центр міжнародного права; 

WATA (англ. World Association of Travel Agencies) – Всесвітня асоціація 

туристичних агентств; AEROSAT (англ. Aeronautical Satellite) – Рада з 

використання супутників для потреб авіації, напр.: Ці ради об’єднуються в 

неурядові міжнародні організації, такі як Всесвітня асоціація туристичних 

агентств і туроператорів (WATA), Міжнародна рада турагенств (ІСТА), 
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Міжнародна федерація турагенств (ІЖТА) тощо (http://pidruchniki.com/1911 

0108/turizm/mizhnarodna_spivpratsya_organizatsiyi_turizmi).  

Другу групу складають абревіатури науково-технічної сфери: PWM (англ. 

Pulse-width modulation) – широтно-імпульсна модуляція; UIC (фр. Union 

Internationale des Chemis de Fer) – Всесвітня неурядова організація із 

співробітництва між залізничними підприємствами, напр.: Наприклад, команда 

«analogWrite(10, 64)» скаже мікроконтролеру подати на цифровий PWM вихід 

№10 сигнал зі шпаруватістю 25% (http://poradumo.com.ua/161151-sho-take-shim-i-

iak-vona-vikoristovyyetsia-v-arduino/); З ініціативи Міжнародного союзу залізниць 

(UIC) 7 травня 2013 року світ відзначав Міжнародний день безпеки на 

залізничних переїздах (http://uz.gov.ua/press_center/latest_news/344781). 

Третя група об’єднує спортивні найменування: ATB (англ. All-Terrain Board) – 

дошка, призначена для переміщення по рівній поверхні; NEBL (англ. North 

European basketball league) – Північноєвропейська баскетбольна ліга, напр.: 

(ATB)) – дошка, схожа на скейтборд або сноуборд, цілком придатна для 

переміщення по досить рівній поверхні (асфальт, дно висохлого озера, відливні 

глиняні пляжі і т.д.), а ось для руху по пересіченій місцевості вона абсолютно не 

підходить (http://ua.realityandmyths.com/kajting/); Свого часу Павілоніс був 

президентом Федерації баскетболу Литви, директором національної збірної 

Литви та виконавчим директором NEBL (http://basketball. sport.ua/news/48358). 

За структурою у складі чужомовних скорочень, якими активно поповнюється 

українська мова, переважають акроніми – абревіатури, утворені від початкових 

звуків слів або сполук, що вимовляються як єдине слово [243, 19]. До цього типу 

абревіатур належать слова специфічної структури, утворені скороченням одного 

слова чи різним поєднанням по-різному скорочених слів вихідного 

словосполучення, з-поміж яких виокремлюємо ініціально-прості (літерні – AEBR, 

звукові – POST, літерно-звукові – VoIP), напр.: 9 листопада 2012 року у Берліні 

розпочала роботу щорічна конференція Асамблеї європейських прикордонних 

регіонів (AEBR) (http://municipal.gov.ua/news/cat/11/page/4) й ініціально-

ускладнені абревіатури – TD-SCDMA, пор.: У світі існує безліч різних технологій 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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для мобільного зв’язку. Найбільш популярні наступні: GSB, CDMA,PDC, TD-

SCDMA й W-CDMA, більш відома як UMTS (http://media.mabila.ua/ua/articles/ 

network-and-standart/). 

Від типу вихідного словосполучення, на базі якого воно утворене, залежить 

кількість структурних компонентів неоабревіатури. Абревіатури утворюються 

скороченням двох повнозначних слів, напр.: AC (англ. Absolute Ceiling) – 

Aбсолютна стеля, а також від словосполучень, що мають у своїй будові три, 

чотири й більше повнозначних слів, пор.: AER (англ. Assembly of European 

Regions) – Асамблея європейских регіонів, ACEL (англ. Australian Council for 

Educational Leaders) – Австралійський центр міжнародного права, AIKMA 

(англ. International Association of Aircraft Manufacturers) – Міжнародна асоціація 

конструкторів авіаційної промисловості, EURACA (англ. European Air Carriers 

Assembly) – Асамблея європейських перевізників, AEROSAT (англ. Aeronautical 

Satellite Council) – Рада з використання супутників для потреб авіації, 

EUROCONTROL (англ. European Organization for the Safety of Air Navigation) – 

Європейська організація із забезпечення безпеки аеронавігації. 

У складі новітніх запозичених абревіатур функціонують такі: 1) складно-

ініціальні: LPT-port (англ. Line Printer Port) – порт для лінії принтера; 2) звуково-

складні: CDAudio (англ. Compact Disk Audio) – компакт-диск для 

прослуховування; 3) звуково-словесні та лексико-звукові: ARСnet (англ. Attached 

Resource Computing Net) – локальна обчислювальна мережа з приєднаними 

ресурсами; NPCode (англ. Nonprint code) – код на заборону друку.  

Запозичення складноскорочених слів є об’єктивно-історичним процесом, 

який зумовлений постійними та різними контактами між Україною та іншими 

державами. Перенесені в українську мову чужомовні абревіатури різної 

семантики та структури входять до активного вжитку. Нові абревіатури 

вступають у системні зв’язки. Помітна тенденція до утворення їх варіантів, а 

саме ‒ скорочених одиниць, які модифікують різні аспекти формального 

вираження, але мають однакове значення. Із часом лишається один із декількох 

варіантів абревіатур, найбільш вдалий та вживаний. Високий ступінь освоєння 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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таких слів сприяє їх використанню в усіх стилях сучасної української мови та 

залученню в активні дериваційні процеси.  

 

2.1.2. Новітні запозичення з інших європейських і неєвропейських мов 

 

Новітні запозичення з інших європейських мов у наших словникових 

матеріалах становлять близько 18 %.  

Спостережено, що в досліджуваний період певна кількість запозичень була 

засвоєна українською мовою з італійської, французької та німецької мов. Так, ці 

мови послугували “донорами” для найменування різних професій, постійного чи 

тимчасового виду професійної діяльності людей, скажімо, вони номінують 

предмети, знаряддя та засоби дії, прилади, страви тощо. Так, з італійської мови до 

української увійшли такі лексеми, як піцемат, графіті-райтинг, забайоне, 

кампарі, латеман, допіо, спагетоні, лате-макіато, ескапо та ін., із французької 

лексикон української поповнили запозичення кошонет, матракаж, паркур, 

петанк, фікс, фрапе, фрапешниця. До новітніх запозичень із німецької мови 

належать такі чужомовізми, як біг, брандмауер, кондомат, лігерад, растр, 

фломаркт, тендер та ін. Пор.: Як наші люди відреагують на «піцемат»? 

(https://vk.com/topic-48383678_30200956), Дуже красиво забайоне виглядає в 

прозорих келихах (http://pesto-italy.com.ua/retsepty/zabajone), Напевно, чули про 

кампарі, адже це один із самих популярних напоїв у Італії, майже як лимончелло, 

тільки останній люблять готувати на півдні країни, а перший – на півночі 

(http://vidpoviday.com/italijskij-biter-chinar-ridkisnij-ale-vluchnij), Тонші спагеті 

називаються «спагетіні» (італ. spaghettini), товстіші спагеті – «спагетоні» 

(італ. spaghettoni) (http://jisty.com.ua/spageti), Команди-учасниці змагатимуться з 

вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, 

настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, 

футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, спінбордингу, 

брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів спорту (ВК, № 61, 

14.06.2012, с. 24), Як готувати смачний і ніжний грецький фрапе з допомогою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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саморобної фрапешниці, подивіться у нашому відео (http://navro.org/greckij-

frappe-abo-yak-vigotoviti-frappeshnicu/), За допомогою брандмауера можна 

запобігти проникненню на комп’ютер хакерів або зловмисних програм 

(наприклад, хробаків) через мережу або інтернет (http://www.studfiles.ru/ 

preview/5025465/), Штендери встановлюють у випадках, коли відсутня 

можливість розмістити на фасаді вивіски або таблички (http://armadesign.com. 

ua/uk/shtenderi-kiyiv/). 

Новітня чужомовна лексика з європейських мов, потрапляючи до 

української мови, несе тенденцію до європеїзації культури, науки, сфер техніки, 

економіки, спорту, побутової сфери тощо.  

У початковий період функціонування в українській мові їй притаманна 

затемненість значення, незрозумілість для носіїв української мови, написання 

латинецею, хитання, варіативність у написанні. Напр.: iPad / aйпад, iPhone / 

айфон, онлайн / он-лайн /on-line /online / ON-LINE, V.I.P. / VIP / vip / віп / ВІП, 

фрілансер / фрилансер, стріт-арт / стрит-арт, ньюзмейкер / ньюсмейкер, 

онлайнплатіж / онлайн-платіж, он-лайнмагазин / онлайн-магазин. Пор.: Як 

приймач сигналів може використовуватися iPad, або будь-який інший 

планшет, з’єднаний зі стилусом (ІЗ, № 6, 12.02.2015, c. 30); Айпад може 

знімати відео, робити фотографії, слухати музику, а також виконувати 

функції, пов’язані з роботою інтернету, наприклад, відвідування електронної 

пошти (http://ukr-article.com/index.php?newsid); Pierre Cardin PCL-P04 для 

iPhone 5, 5s та PCL-P04 для iPhone 6  це класичний фліп-кейс, тобто, 

накладка плюс кришка, що відкидається з магнітами (www.061.ua/article/ 

697626); Прихильники сучасних технологій, зокрема айподів, айфонів та 

айпедів, із глибоким сумом переживали втрату засновника й голови корпорації 

Apple (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 3); Це й не потрібно – майже будь-що 

можна замовити он-лайн і отримати замовлення менш ніж за тиждень (Д, 

№ 145 – 146, 16 – 17.08.2013, c. 7); Інша історія зі схожим онлайн-проектом, 

що мала сумний для “продюсерів” фінал, теж почалася зі звернення 

небайдужих (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, c. 19); Учасники навчального процесу з 

http://www.studfiles.ru/
http://iway.com.ua/iphone-cases?product_id=255
http://iway.com.ua/iphone-cases?product_id=255
http://iway.com.ua/iphone-cases?product_id=231
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використанням дистанційних технологій мають безліч можливостей, серед 

яких: індивідуальний навчальний план та графік навчання; власний on-line-

консультант; найкращі світові методики викладання та навчання; 

об’єктивність оцінювання знань; доступ до електронних навчальних курсів 

європейського рівня, відеолекцій та відеоконференцій, інтерактивної 

навчальної карти (СВ, № 101, 12.09.2014, с. 5); Введення – це поповнення 

Вашого рахунку в системі Limonex наявним або безготівковим способом: через 

банкомати, у відділеннях банку, за допомогою online-систем, наприклад 

“Приват-24”, за допомогою інших платіжних систем (ЗМР 2, с. 153); 

Передплатити “Україну молоду” можна у будь-якому поштовому відділенні 

України, а також скориставшись послугою “Передплата ON-LINE” на сайті 

www.presa.ua (УМ, № 86, 15 – 16.06.2012, с. 11); Це не стріт-арт, бо не звідти 

пішло, це ближче до настінного живопису, але не живопис. Я називаю це 

графікою на стіні”, – каже Олександра (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 10); Благо – 

ефектно розписаних стін у Сумах – чимало. Більшість із цих робіт з’явилася в 

межах фестивалю стрит-арту “Кольорове місто”, але є й просто ініціативи 

місцевих митців (Д, № 214 – 215, 22 – 3.11.2013, с. 44); Вже багато років 

“Фаворит V.I.P. Клуб” виконує найвибагливіші бажання справжніх 

поціновувачів природної краси та вишуканого стилю (http://fashionweek.ua/ 

news/pokaz-antonio-berardi-zavershiv); Шоу на майдані зібрало близько ста 

тисяч глядачів із різних країн, зокрема й VIP-персон (УМ, № 97, 06.07.2012, 

c. 8); Резиденції “Конча-Заспа” та “Пуща-Водиця”, де розташовані надані vip-

чиновникам у користування державні дачі, цього року обійдуться державній 

скарбниці в 47,7 мільйона гривень (ВО “Батьківщина”, с. 4); Вхід буде вільним, у 

віп-сектор від 100 до 200 євро (УМ № 77, 30.05.2012, c. 2); Дмитро, працівник 

однієї з приватних фірм, на час Євро влаштувався в компанію АВІС, яка 

займалася перевезенням ВІП-гостей і команд (Д, № 107 – 108, 22 – 23.06.2012, 

c. 15); Тепер з понеділка до п’ятниці глядач зможе насолоджуватися 

півгодинними розмовами про “добре й вічне”, слухати історії успіху, пізнавати 

культурний ландшафт України, а по вихідним дивитися програми з 

http://www.presa.ua/
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ньюзмейкерами тижня (Д, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 17); Нам не 

обійтися без донорської підтримки з-за кордону, – зізнається ньюсмейкер 

цього заходу (ІЗ, № 1 – 2, 15.01.2015, с. 7); Вартість розробки однієї сторінки 

[інтернет-сайту] залежно від складності становила від 1,5 тис. до 3 тис. 

доларів США. Замовники перераховували гроші через системи 

онлайнплатежів (ІЗ, № 23, 05.06.2014, с. 17); Онлайн-платежі за комуналку, 

навчання і дитсадки вже наздоганяють такі популярні серед молодої 

аудиторії операції, як поповнення мобільного і купівлю квитків (33-й канал, 

№ 32, 06.08.2014, с. 11); Більшість он-лайнмагазинів пропонують своїм 

клієнтам декілька варіантів оплати: банківським переказом, готівкою та 

через електронні платіжні системи (ІЗ, № 7, 18.02.2011, с. 19); І справді, якщо 

декількома клацаннями миші можна замовити та оплатити книгу з онлайн-

магазину в іншій частині планети, то чому з такою ж легкістю не можна 

оплатити комунальні послуги і переглянути залишок на своїй карті, не 

виходячи з дому? (http://ua.prostobank.ua/e_banking). 

Крім новітніх запозичень, які увійшли до лексичного складу української 

мови з європейських мов, нашими матеріалами зафіксовано неозапозичення, що 

поповнили склад українського словника з неєвропейських мов, а саме з японської 

та китайської. За нашими підрахунками, ці запозичення становлять лише 2 % від 

загального числа усіх зібраних нами новітніх запозичень. До них належать, 

зокрема, запозичення з японської мови, лексеми нігірі-суші, цубу-ан, васагі, 

аваюкі-кан, дайфуку, сакурамоті та ін., а також китайські чужомовізми дімсум, 

саньшу та ін. Пор.: Формовка «нігірі» використовується для приготування нігірі-

суші правильної симетричної форми (http://sushidoma.lviv.ua/katalog/category/ 

product/2), У цьому випадку пастою цубу-ан потрібно заповнити моті, вірніше 

моті зібрати навколо пасти, так само як у випадку з онігірі (http://www. 

miykulinar.ru/botamoti-yaponski-solodoschi/), … якщо приготувати рисові пиріжки 

з бобової пасти і загорнути їх в квашене листя вишні, вийде десерт васагі 

(http://olympica.com.ua/445251-vagasi-yaponski-solodoshhi-foto.html), Одне з 

небагатьох місць, де можна зустріти неймовірну різноманітність чудових 
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ласощів, які подаються в бамбукових кошиках, так звані дімсум 

(http://ukrefs.com.ua/page,6,40152), Саньшу було офіційною назвою бойового 

мистецтва, коли його формалізували та стандартизували в уряді Китаю 

(http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/final-kybky-ukrayni-z-ushu-sanda-proyde-u-

vinnitsi-10418779.html). 

Як відомо, українська, японська та китайська мови належать до 

неспоріднених різносистемних мов, яким властива структурна віддаленість. На 

транскрипцію новітніх японських та інших неєвропейських запозичень впливає 

українська мова, традиції її вимови та написання. У процесі усного запозичення 

спостерігаємо подекуди спотворення вимови окремих звуків у запозичених словах 

з японської чи китайської мов. У процесі їх засвоєння відбувається часткове або 

повне пристосування звуків і графіки запозичень з неєвропейських мов до звуків і 

графіки української мови. Приклади засвідчують, що найактивніше з цих мов 

засвоюються іменники, тому що виникає потреба у позначенні нових предметів, 

понять, реалій та явищ. 

В останні десятиліття спостерігаємо велику зацікавленість українців 

японською літературою і культурою, традиціями національної японської та 

китайської кухні, а також культурою інших народів Сходу і Заходу. Це сприяє 

входженню новітніх запозичень із інших європейських і неєвропейських мов. 

 

2.2. Типи новітніх запозичень за контактами 

 

Відомо два типи запозичень: прямі, або безпосередні, запозичення 

лексичних одиниць з мови в мову і опосередковані – входження нових слів до 

мови-реципієнта через інші мови. З огляду на це виокремлюємо дві групи 

неозапозичень. 

До першої групи належать ті, що потрапили до української мови 

безпосередньо з мови-джерела. Це – передусім прямі запозичення безпосередньо з 

англійської мови, які найактивніше поповнюють лексикон української мови в 

останні десятиліття. До них належать: флайтер, девайс, айфон, флаєр, скетч, 
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лайк, овердрафт, факторинг, еквайринг, фішинг, ньюсмейкер, юзер, слоу-фуд, 

бек-офіс тощо. Наприклад: Від представників ДАІ діти отримали книжки 

“Дорожня грамота для юних пішоходів”, зошити “Молоде покоління – за 

безпечний рух”, тематичні закладки, також флайтери – світловідбивальні 

значки, завдяки яким вони стануть помітними на вулиці (ІЗ, № 12, 20.03.2014, 

с. 29); Творці девайса також заявляють, що він зможе самостійно змінювати 

колір світла, наприклад, для роботи вмикатиме біле освітлення, а для 

відпочинку – жовте (М, № 9, 25.09.2014, с. 30); Рут свідомо збирає чорнильні 

“скетчі” Єви й намагається побачити в них щось своє (ІЗ, № 38, 18.09.2014, 

с. 30); Маріса розмістила фотографію на своїй сторінці в соціальній мережі й 

незабаром стали з’являтися перші “лайк” (ІЗ, № 47, 22.11.2012, с. 30); Для 

вирішення проблеми нестачі оборотних коштів Укрексімбанк пропонує цілу низку 

рішень, зокрема відновити кредитні лінії, овердрафти, усі види банківських 

гарантій, операції з векселями, відтермінування оплати товарів та робіт, 

факторинг (ВЗ, № 139, 25.09 – 01.10.2014, с. 14); Тепер з понеділка до п’ятниці 

глядач зможе насолоджуватися півгодинними розмовами про “добре й вічне”, 

слухати історії успіху, пізнавати культурний ландшафт України, а по вихідним 

дивитися програми з ньюсмейкерами тижня (Д, № 179 – 180, 26 –27.09.2014, 

с. 17); Прихильники сучасних технологій, зокрема айподів, айфонів та айпедів, із 

глибоким сумом переживали втрату засновника й голови корпорації Apple … (Д, 

№ 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 3). 

Другу групу сформували новітні запозичення, які потрапили до української 

мови опосередковано, тобто через іншу мову або групу мов. Як засвідчують 

спостереження, мовою-посередницею для великої кількості запозичених в 

українську мову слів слугує англійська мова. Саме за її посередництва до складу 

української мови увійшли такі новітні чужомовні лексеми, які об’єднуємо в п’ять 

груп: 

 1. Слова латинського або грецького походження: асистанс, аувізатор, 

автаркія, адендум, аудіогід, відеорежесер, панкратіон-агон, медіабайєр тощо. 

Напр.: Електронний аудіогід з використанням на маршрутах річкових катерів 
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презентовано також Клубом ексклюзивних подорожей на туристичному 

маршруті “Київ – місто на схилах Дніпра” (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 4); Одним із 

кульмінаційних та найемоційніших моментів заходу був показ відеороботи на 

соціальну тематику, яку створили працівники УМВС у Хмельницькій області в 

тандемі з відомою скрипалькою Майєю Оніщук та відеорежисером Андрієм 

Сінобоєвим (ІЗ, № 12, 22.03.2012, с. 4); За підсумками чемпіонату 

севастопольська спортсменка здобула срібну нагороду в розділі ММА і титул 

чемпіонки Європи в розділі панкратіон-агон, який, до речі, Задніпровська 

виборює вже другий рік поспіль (ІЗ, № 29, 19.07.2012, с. 20). 

2. Слова, які були штучно створені в англійської мові з латинських або 

грецьких складників: трансген, ворарефілія та ін. Напр.: Сьогодні список 

фантастичних можливостей генної інженерії можна продовжувати і 

продовжувати. Однак чим більше трансгени завойовують світ, тим більше 

тривоги це викликає у громадськості (http://www.consumerinfo.org.ua/must_know); 

Ворафілія або ворарефілія (vorarephilia) (vorare – від лат. «пожирати») є однією 

з різновидів еротичного фетиша (http://kakotvet.com/biznes/insha-biznes/16144-

shho-take-vorafilija.html). 

3. Слова, які виникли в англійській мові на основі латинського або 

грецького компонента та англійської частини, напр.: скейтодром, інтерфейс, 

аквабайк, арт-об’єкт, бетмобіль, бізнесмен-меценат, медіакоординатор тощо. 

Наприклад: Організаторами фестивалю є Тернопільська міська рада, федерація 

аквабайку України, Національна федерація водно-моторного спорту України (Д, 

№ 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 2); Далі прогулянку можна продовжувати уже в 

якому завгодно напрямку, відшуковуючи невідомі чи нові графіті й арт-об’єкти 

(Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 45); Спереду “бетмобіль” – як “Форд 

Мустанг”, а ззаду – як “Ламборджині” (ІЗ, № 26, 28.06.2012, с. 25); 

Ексцентричний бізнесмен-меценат, який переконаний, що Вірменії й Арцаху 

треба будь-якими шляхами не допустити витоку генофонду, влаштував у 2008 

році весілля 700 карабарським парам, і кожна новоспечена сім’я отримала 2 

тисячі доларів на корову (УМ, № 104, 19.07.2012, с. 14); На думку організаторів, 
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дуже важливі й самі сліди, які створює художник під час малювання килима. “Це 

як траєкторія художньої думки автора. Килим – його думка, а кроки – та сама 

траeкторія”, – розповідає Ольга Єфімова, медіакоординатор фонду “Ізоляція” 

(Д, № 20, 05.02.2013, с. 10). 

 4. Слова інших мов, які спочатку були запозичені в англійську, а потім 

через її посередництво в українську мову. Серед них: постомат, бандана, паркур, 

петанк, суші тощо. Наприклад: Постомат і пункти видачі pickpoint 

розміщуються у великих роздрібних мережах, торгових центрах або в будь-яких 

інших місцях великої прохідності (http://faqukr.ru/biznes/103963-postamat-shho-ce-

take-jak-pracjue-postamat); Найближчими днями у продаж надійдуть також 

джемпери сорочки поло, бандани та взуття (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 4); 

Оскільки паркур та скейтбординг – екстримальні види спорту, то вони 

вимагають до себе особливої уваги (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 3); Команди-

учасниці змагатимуться з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, 

петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, 

фуітболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, 

слеклайну, спінбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів 

спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24). 

5. Слова, що з’явилися в англійській мові на основі англійського 

компонента та запозичень з інших мов: сафарі-парк, веб-реклама, вірус-кілер, 

бізнес-аксесуари, веб-редактор, гонзо-журналістика та ін. Наприклад: В 

Ялтинському зоопарку «Казка» та неподалік – Білогірському сафарі-парку 

«Тайган» – з’явилися на світ п’ятеро білих левенят, три дівчинки і два хлопчики 

(УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 8); Французька компанія [S. T. Dupont] з 1872 року 

виробляє розкішне письмове приладдя, запальнички і елегантні бізнес-аксесуари 

(М 1, 25 – 26.10.2013, с. 44); В сучасному інтернет-просторі існує величезна 

конкуренція між творцями контенту, щоб привабити читачів, – пояснює веб-

редактор сайта “Україна Incognita” Артем Жуков (Д, № 150 – 151, 23 – 

24.08.2013, с. 2); Так чи так, а батьком гонзо-журналістики вважається саме 

автор “Ромового щоденника” Гантер Томпсон, котрий вів шалене, божевільне 
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життя, яке й описував у своїх репортажах та документальних і художніх 

творах (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 20) (цитуємо за [19, с. 169 – 170]). 

Отже, з-посеред неозапозичень, які потрапили до української мови 

безпосередньо або через інші мови, переважають англізми. Домінантну групу в 

їхньому складі утворюють прямі запозичення, тобто ті, що увійшли до української 

мови безпосередньо з англійської. Це пов’язано передусім з упливом 

глобалізаційних процесів та посиленням зацікавленості українців до вивчення 

англійської мови. 

Новітні слова, запозичені в українську мову, зазнають об’єктивних процесів 

засвоєння на українському мовному ґрунті. Вони адаптуються за фонетичними, 

граматичними мовними законами та словотвірно освоюються, продукуючи 

деривати за українськими дериваційними моделями.  

 

2.3. Лексико-семантична характеристика новітніх запозичень  

 

Структурно-семантичний аналіз фактичного матеріалу дослідження дає 

змогу стверджувати, що в процесі запозичування до складу лексичної системи 

української мови в останні десятиліття її функціонування потрапили нові 

запозичені лексеми різної семантики. Це уможливило покласифікувати їх з огляду 

на їхню значеннєву структуру. 

Так, за семантичними ознаками новітні запозичення української мови 

поділяємо на шістнадцять лексико-семантичних груп, у межах яких 

виокремлюємо певні підгрупи. 

1. Кількісно найбільшу групу неозапозичень сформували новітні лексеми, 

які називають поняття у сфері мобільного зв’язку та інформатики. Численність 

англійськомовних запозичень цієї лексико-семантичної групи зумовлена 

активним входженням та використанням громадськістю передових електронних 

технологій та приладів на потребу сьогодення. Їх запозичення зумовлене 

потребою називання нових стандартів, протоколів, технологій, послуг, моделей 

тощо. Ця група лексики становить 32,5% від загального числа неозапозичень. 
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Пор.: айфон (англ. iPhone) – ‘1) це одна з моделей смартфонів; 2) лінія інтернет- 

та мультимедіа-смартфонів, розроблена компанією Apple і випущена 2007 року’; 

айпед (англ. iPad) – ‘серія планшетних комп’ютерів від АррIeInc’; 

айтюнс (англ. iTunes) – ‘програма медіаплеєрa, яка застосовується для 

завантаження, зберігання, прослуховування та впорядкування музичних та 

відеофайлів’; айпод (англ. iPod) – ‘1) ‘це торгівельна марка портативних 

медіаплеєрів компанії AppieInc, яку було випущено у продаж 23 жовтня 2001 

року’ (http://www.chasipodii.net/mp/article/1386), 2) це портативний mp3 плеєр від 

американської компанії Apple вперше представлений 23 жовтня 2001’; 

смартфон (англ. smartphone) – ‘1) телефон із розширеним органайзером, 

офісними можливостями; має великий екран і окремі кнопки з літерами; телефон 

з елементами комп’ютера; 2) назва тарифу’; кардшарінг (англ. cardsharing) – 

‘загальний доступ до смарт-карти, організація загального доступу, який є 

платним, закодованого сервісу, відразу декількох ресиверів’; вайбер (англ. viber) – 

‘додаток VoIP для смартфонів, що працюють на платформах Android, BlackBerry 

OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada і комп’ютерів під керуванням Windows, 

OS X і Linux’, парсинг (англ. parsing) – ‘процес аналізу або розбору певного 

контенту на складові за допомогою роботів-парсерів’. Напр.: На комп’ютері, 

смартфоні, планшеті ви спокійно можете дізнатися, де нині перебувають 

автобуси Луцька (http://mak.lutsk.ua/guest), тролейбуси Сімферополя (http://krym-

tr.com.ua (guest)) та маршрутки Дніпропетровська (http://transit.in.ua) (Д, № 72 – 

73, 19 – 20.04.2013, с. 11); Прихильники сучасних технологій, зокрема айподів, 

айфонів та айпедів, із глибоким сумом переживали втрату засновника й голови 

корпорації Apple … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, c. 3); «Айтюнс» – це те, що 

необхідно вашому айфону для придбання ним індивідуальності (http://faqukr.ru/ 

tehnologii/128045-dlja-chogo-i-jak-sinhronizuvati-ajfon-z-ajtjuns.html); Головний сенс 

кардшарінга в тому, що б передати ключ смарт-карти у кого цієї карти немає, 

ресивер зчитує одержувані ключі і декодер відкриває закодовану інформацію 

(http://c1ty.kharkov.ua/blog); У галузі пошукової оптимізації парсинг 

використовується дуже часто (http://igroup.com.ua/seo-articles/parsynh/). 

http://ruskoe.tv/
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У межах цієї групи виокремлюємо декілька підгруп. Одну з них складають 

лексичні одиниці на означення різновидів персональних комп’ютерів та 

мобільних пристроїв, пор.: геймпад (англ. gamepad) – ‘пристрій для тих, хто 

любить грати в ігри на мобільних пристроях’; субноутбук (англ. subnotebook) – 

‘компактний ноутбук, здатний упевнено працювати з кількома додатками’; 

смартбук (англ. smartbook) – ‘пристрій, що поєднує в собі елементи нетбука і 

смартфона’; ультрабук (англ. ultrabook) – ‘ультратонкий і легкий компактний 

ноутбук, який за характеристиками майже відповідає повноцінному лептопу’; 

скетчбук (англ. skretchbook) – ‘книга для сучасних людей, що шукають яскравих, 

креативних форм розвитку особистості, прагнуть збагатити своє життя художніми 

образами’; тачпад (англ. touchpad) – ‘сенсорна панель, яка реагує на дотики і 

рухи пальця, переміщаючи курсор по задній траєкторії’; сет-топ-бокс (англ. 

settopbox) – ‘пристрій, який перетворює цифровий сигнал на аналоговий’, напр.: 

Перший геймпад Xbox вийшов у розробників досить великим, що не подобалося 

багатьом гравцям (http://poradu.pp.ua/internet/38091-scho-take-geympad-upravln 

nya-vidi.html); Від UMPC смартбуки відрізняються компоновкою і, як правило, 

використанням звичайних екранів, нечутливих до торкання (http://semen. 

klasna.com/ru/article/vikoristannya-pamyati-v-suchasnikh-kompiuterakh. html); Зараз 

з’явилося таке модне захоплення, своєрідний вид рукоділля, під назвою 

«скетчбук» (http://bluzarte.com.ua/32579-shho-take-sketchbuk.html); Також 

процесори, так само як і інші комплектуючі субноутбуків, високопродуктивні і 

виділяють багато тепла (http://myhelper.com.ua/index.php); Завдяки 

суперпотужним процесорам IntelCore і 7 четвертого покоління, ультрабук 

ASUSVivoBook вражає не лише зовні, але й встановлює нові стандарти технічної 

довершеності на багато років вперед (М 1, 25 – 26.10.2013, с. 47); Кожен, хто 

встановив сет-топ-бокс, – це громадянин, який ухвалив відповідальне рішення (Д, 

№ 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 21); Наприклад, деякі слухачі, які бачили, як модель 

користується тачпадами, намагаються не натиснувати потрібне посилання 

мишкою, а просто тицьнути пальцем у монітор (ВК, № 54 – 55, 22.05.2012, с. 5). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Ще одну підгрупу формують назви процесів, дій та операцій, що 

виконуються комп’ютерами, пор.: тролінг (англ. trolling) – ‘постинг 

провокаційних, підбурювальних повідомлень (в мережі) або аналогічна поведінка 

в реальному житті’; буктрейлер (англ. booktrailer) – ‘короткий відеоролик за 

мотивами книги’; меседж (англ. message) – ‘1) це той набір інформації, яку ви 

хотіли би передати конкретній цільовій аудиторії; 2) думка чи ідея, виражена 

вербальним або невербальним способом, якщо вкладений у неї зміст забезпечує 

взаємозалежність між учасниками комунікативної взаємодії як аспекту соціальних 

відносин на основі притаманних їй усталених історичних, духовно-ментальних, 

соціокультурних форм’; тріпкод (англ. tripcode) – ‘хеш, що генерується 

іміджбордом чи форумом з особистого паролю користувача’; запінг 

(англ. zapping) – ‘перемикання каналу телеглядачем за допомогою дистанційного 

пульта управління у момент появи реклами’; фрейм (англ. frame) – ‘1) в 

інформації – структура даних, що описують франмент людских знань про світ чи 

світ чи становлять певну стандартну ситуацію; 2) універсальний носій інформації 

в ЕОМ; 3) це абстрактний образ для представлення якогось стереотипу’. Напр.: 

Тролінг – це побічне явище он-лайн-анонімності (УТ, № 14, 01  08.04.2011, 

с. 43); Що треба для того, щоб зробити власний буктрейлер? (http://biblioshelest. 

blogspot.com/2013/08/blog-post.html); Набагато ціліснішими видаються 

Ніколсонові персонажі з “Польоту над гніздом зозулі” та “Сяйва”, однак у 

загальному пафосі цих стрічок психопатія – ужиткова й побічна лінія основного 

меседжу (ІФ, 2009, с. 128); Побачити тріпкод можна в імені користувача (він 

відрізняється від імені кольором) (http://ukrmemoria.com/Тріпкод); Намагаючись 

боротися із запінгом, «Video International», наприклад, синхронізувало вихід 

рекламних блоків, на тих телеканалах, де ними контролюється рекламний час 

(http://studopedia.org/10-84442.html); Фреймом також називається і 

формалізована модель для відображення образу (http://elearning.sumdu.edu.ua/ 

free_content/). 

2. В аналізований період українська мова помітно збагачується 

найменуваннями у сфері спорту, що відбивається на тлі розширення міжнародних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ukrmemoria.com/%D0%86%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://biblioshelest/
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зв’язків, а також й спортивних зв’язків, знайомства з новими для нашого 

суспільства видами спорту, спортивними іграми, змаганнями, розвагами та 

явищами (11,3%). До цієї лексико-семантичної групи входять декілька підгруп. 

 Першу підгрупу структурують найменування нових видів спорту. Пор.: 

трейлранінг (англ. trail running) – ‘спортивна дисципліна, що передбачає біг по 

природному рельєфу у вільному темпі або в рамках змагання, що включає в себе 

елементи кросу і гірського бігу’, бейс-джампінг (англ. base-jumping) – ‘затяжні 

стрибки-польоти з парашутом з нерухомих висотних об’єктів – будівель 

(хмарочосів), башт, мостів, гірських скель тощо’; сендбординг (англ. 

sandboarding) – ‘їзда по піску на сноуборді’; роуп-джампінг (англ. rope-jumping) – 

‘відносно молодий напрямок екстримального спорту, який полягає у здійсненні 

стрибка з висотних об’єктів природного та промислового походження з 

використанням професійного альпіністського спорядження’; маунтинбординг 

(англ. mountainboarding) – ‘1) модифікований скейт, у якого збільшені колеса, що 

дає змогу переміщатися по будь-якій поверхні; 2) це новий екстремальнийвид 

спорту, який розвинувся з сноубордингу, вейкбордингу та скейтбордингу’; 

лазертаг (англ. lasertag) – ‘військово-спортивна гра, суть якої полягає в ураженні 

гравців і спеціальних інтегральних мішеней (АУЛів) – “баз”, “мін” тощо – 

безпечними “лазерними пострілами” ’; флайборд (англ. flyboard) –‘новий 

екстремальний вид спорту’; скейтбординг (англ. skateboarding) – ‘те саме, що 

скейтборд’; фрібординг (англ. freebording) – ‘спуск із заасфальтованих схилів на 

спеціальному знарядді, являє собою дошку для катання по асфальту, яка має 

шість колес, причому конструкція влаштована так, що чотири колеса розташовані 

стандартно як на скейтборді, тільки підвіска рознесена на порядок ширше, і два 

колеса знаходяться в центрі дошки’. Напр.: Трейлранінг (з англ. trailrunning – «біг 

стежками») є відносно молодою спортивною дисципліною (http://www.unicum-

zak.info/uk/content/trail-running); Виявляється, Норвегія приваблює туристів не 

лише захоплюючими видами і рівнем життя. Серед місцевих дуже популярний 

професійний бейс-джампінг (стрибки-польоти з парашутом із висотних 

об’єктів – будівель (хмарочосів), башт, мостів, гірських скель) (М1, № 2, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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березень, 2016, с. 24); Оскільки паркур та скейтбординг екстримальні види 

спорту, то вони вимагають до себе особливої уваги (ВК, № 171, 24.11.2011, c. 3); 

Команди-учасниці змагатимуться з вейкбордингу, воднолижного спорту, 

паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного 

волейболу, фітболу, політ-треку, футволею, авіамодельного спорту, болдерингу, 

слеклайну, скімбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстримальних видів 

спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24); Основоположником роуп-джампінгу є 

американський скелелаз Ден Осман (НХДП, 2012, с. 11). 

Другу підгрупу формують назви спортивного знаряддя та приладів, що 

з’явилися у зв’язку з поширеням нових видів спорту. Пор.: віндсерф 

(англ. windsurf) – ‘спортивний снаряд, що використовується у віндсерфінгу’; 

вейкскейт (англ. wakeskate) – ‘дошка, призначена для катання за катером, тільки 

на відміну від вейкборду, у неї відсутнє кріплення для ніг’; вейксерф 

(англ. wakesurf) – ‘спеціальна дошка без кріплення, яка дозволяє кататися на 

хвилі, яку залишає катер’; вейкборд (англ. wakeboard) – ‘дошка, яка поєднує в собі 

сноуборд, скейт і лижі’; маунтинборд (англ. mountainboard) – ‘дошка, за виглядом 

нагадує сноуборд і скейтборд, призначена для їзди в літній період часу’; багі 

(англ. buggy) – ‘1) одно- або двомісний спортивний автомобіль зі знімним 

відкритим кузовом і твердою рамою, який використовують у змаганнях на 

пересіченій місцевості ; 2) спеціальний 3-х колісний візок, управління яким 

здійснюється за рахунок повороту переднього колеса ногами’; фінгерборд (англ. 

fingerboard) – ‘зменшена копія скейтборду для катання на пальцях рук’; зорб 

(англ. zorb) – ‘це прозора надувна куля діаметром 3,2 м, всередині якої 

знаходиться ще одна куля діаметром 2 м, де і розміщується пристебнутий 

“зорбонавт” під час спуску’, скайбол (англ. skyball) – ‘м’ячик для заняття 

фріфлаєм’. Напр.: Послідовним розвитком вейкбордингу є вейксерфінг та 

вейкскейт (НХДП, 2012, с. 5); В кайтингу повітряних зміїв використовують як 

рушійну силу у поєднанні з серфбордом (кайтсерфінг) або вейкбордом 

(кайтбординг), сноубордом (кайтсноубординг), гірськими лижами (кайтскінг), 

багі (кайтбагінг), скейтом, маунтинбордом (кайтскейтинг, 
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кайтмаунтинбординг), роликовими і звичайними ковзанами (айскайтинг), каяком 

і тим, що підкаже вам ваша фантазія (НХДП, 2012, с. 8); Також дошки 

фінгербордів поділяють за матеріалом деки: пластикові (Tech Deck, My Area) – 

використовують профі, краще всього вибирати дошки з хорошим конкейвом 

(канавкою), так як вони краще пристосовані для виконання трюкових елементів 

(http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid); Спуск з гори в зорбі – чудовий влітку, ну а 

взимку – це просто неймовірні відчуття! (http://gora.com.ua/зорбінг/). 

Третю підгрупу новітніх запозичень формують назви спеціально 

обладнаних місць для заняття спортом, пор.: скейт-парк (англ. skate park) – 

‘спеціально обладнаний майданчик для зайняття екстремальними видами спорту, 

такими як велосипеди ВМХ, стріт-борд, скейтборд та ін.’; памп-трек (англ. pump-

track) – ‘спеціальна велосипедна траса, яка не має рівних участків, а має ями, 

контури та інше’; хаф-пайп (англ. half-pipe) – ‘спеціальна конструкція, яка 

використовується в екстремальних видах спорту’; скейтинг-ринк (англ. skating-

rink) – ‘критa ковзанка для катання на роликових ковзанах’; дайвінг-центр (англ. 

diving-centrum) – ‘центр, де займаються дайвінгом’, пор.: А от чи буде це скейт-

парк, паркур-майданчики або і те, і друге, поки уточнюється (ВК, № 171, 

24.11.2011, с. 1); Фріран, памп-трек, біг-джампінг, тощо – ці різновиди 

альтернативного спорту малорозвинуті в Україні (http://www.5.ua/suspilstvo/); 

Хаф-пайп – це спеціальна конструкція, яка використовується в екстремальних 

видах спорту (http://nahnews.org/27642-amerikanci-znovu-krashhi-v-snoubordi/); І 

зорієнтувати місцеві і зарубіжні дайвінг-центри для прокладання туристичних 

маршрутів саме туди … (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 3). 

Четверту підгрупу складають лексеми, що називають спортсменів, які 

займаються тим чи тим новим видoм спорту, популярними в нашій країні, пор.: 

бейс-джампер (англ. basejumper) – ‘людина, що займається бейс-джампінгом’; 

скейтбордист (англ. skateboard) – ‘той, хто виступає або катається на 

скейтборді’; фрірайдер (англ. freerider) – ‘спортсмен, який спускається на лижах з 

крутих снігових схилів’; фрідайвер (англ. free-diver) – ‘особа, яка займається 

фрідайвінгом’; трейлранер (англ. trailrunner) – ‘особа, яка займається 

http://nahnews.org/27642-amerikanci-znovu-krashhi-v-snoubordi/
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трейлранінгом’; страйкболіст (англ. strikebаll) – ‘особа, яка займається 

страйкболом’; сноубордист (англ. snowboard) – ‘той, хто займається 

сноубордингом’, напр.: Спортсменів називають бейс-джампери (base-jumper) 

або просто бейсер (http://genomukr.ru/sport/18658-shho-take-bejsdzhamping); У 

Німеччині поліція розшукує скейтбордиста, якого обвинувачують у перевищенні 

швидкісного режиму (ІЗ, № 38, 25.09.2008, с. 29); Відчайдушні фрірайдери 

спустилися з гори на Алясці (http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/ 

85268)Заняття йогою практикують фрідайвери, щоб навчитися затримувати 

дихання під водою на максимально довгий період (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, 

с. 18); Трейлранери люблять повторювати, що їм ніколи не набридне бігати, 

адже навколишній ландшафт постійно змінюється, тож є можливість не лише 

займатися спортом, а й вивчати нові місця (http://www.unicum-zak.info/uk/ 

content/trail-running). 

До п’ятої підгрупи запозичень потрапили назви новітніх спортивних понять 

та реалій, які стали модним трендом. Пор.: слоупстайл (англ. slopestyle) – 

‘1) проходження на сноуборді спеціальної траси з фігурами; 2) тип змагань з 

таких екстримальнихвидів спорту, як: фрістайл, сноубординг, стрибки на 

трамплінах, пірамідах, контр-нахилах, дропах, перилах та ін., розташованих 

послідовно протягом усієї траси’; стріт-катання (англ. street-катання) – 

‘катання ролерів в умовах вулиці’; оф-роуд (англ. off-road) – ‘вид активного 

відпочинку та спорту, який передбачає підкорення бездоріжжя на 

позашляховиках’; парасейлінг (англ. parasailing) – ‘активний вид відпочинку, при 

якому людина на парашуті рухається за катером’; сноркелінг (англ. snorkeling) – 

‘плавання по поверхні води в масці та з трубкою’; зорбінг (англ. zorbing) – ‘новий 

вид екстремального спорту, що полягає в спуску людини з гори в надувній 

прозорій кулі, так званому зорбі’; джібінг (англ. jibbing) – ‘катання в сноуборд-

парках, де встановлені спеціальні фігури для ковзання: рейли, “столи” і ін.’; 

вінгс’ютинг (англ. wingsuiting) – ‘екстремальний вид спорту, політ у спеціальному 

крилокомбінезоні із тканини – вiнгс’юті’; лонгбординг (англ. longbording) – ‘спуск 

по асфальтовому схилу на подовженій дошці’; маунтинбайк (англ. 

http://genomukr/
http://www.unicum-zak/
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mountainbike) – ‘1) подолання на велосипеді дистанції, прокладеної в гірській 

місцевості; 2) небезпечний спуск з гори за допомогою особливого велосипеда’; 

cтантрайдинг (англ. stuntriding) – ‘трюкова їзда на мотоциклі’. Напр.: Для стріт-

катання використовуються і сходи, і всілякі перекриття, і поручні, і все, на чому 

тільки можна покататися на скейті (http://poradu.pp.ua/krasa-zdorovya/14562); 

Так що оф-роуд – це вид спорту і просто активного відпочинку, який передбачає 

підкорення бездоріжжя на позашляховиках – повнопривідних автомобілях 

(http://porady.altervista.org/porady/off-roud-shhe-odne-e14507_14507); Сноркелінг 

дозволяє вивчати неглибоке морське дно без особливих зусиль та спеціального 

спорядження, тому цей вид активного відпочинку є доступним і поширеним 

(http://uaeta.org/ua/tourism/8); Лонгбординг – це дуже небезпечно, напевно як і все, 

що можна назвати захоплюючим ... (http://waves.org.ua/uk/skate); Зорбінг – це 

одночасно і політ, і відчуття невагомості, і вільне падіння (http://www.ozzon. 

com.ua/zorb.php); Організатори джиб-контесту пояснюють, що джибінг – одна 

з найбільш видовищних та екстремальних дисциплін у сноубордингу (http://7days-

ua. com/news/na-bytvu-na-ozeri-2014). 

3. У сучасних умовах глобалізації та розбудови в Україні ринкової моделі 

економіки із залученням міжнародного капіталу, подоланням кризових явищ 

з’явилися нові найменування у сфері бізнесу (вони становлять 6 %). Пор.: 

екаунтинг (англ. accounting) – ‘функціональна сфера бізнесу, пов’язана із 

збиранням, класифікацією, обробкою, аналізом і оформленням різних видів 

фінансової інформації’; компаундинг (англ. compounding) – ‘процес переходу від 

нинішньої (поточної) вартості капіталу до його майбутньої вартості’; 

краудінвестинг (англ. crowdinvesting) – ‘спільне народне інвестування’; 

краудфандинг (англ. crowdfunding) – ‘колективна співпраця людей (донорів), які 

добровільно разом об’єднують свої гроші або інші ресурси, як правило через 

інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій’; краудлендинг 

(англ. crowdlanding) – ‘народне кредитування’; бутстрепінг (англ. 

bootstrapping) – ‘розвиток власного бізнесу без залучення інвестицій’; нетворкінг 

(англ. networking) – ‘встановлення ділових контактів’; ледеринг (англ. laddering) – 
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‘спосіб інвестування, при якому інвестор купує кілька фінансових інструментів з 

різним терміном погашення’; бенчмаркінг (англ. benchmarking) – ‘спосіб оцінки 

стратегій і цілей роботи організації в порівнянні з першокласними 

підприємницькими організаціями для визначення свого місця на конкурентному 

ринку’, напр.: Таким чином, замовляючи екаунтинг, клієнт делегує 

консалтинговий екаунтинг, дає клієнтові і ряд інших переваг (http://vipreferat.net/ 

page,11,293823-Instrumentariiy-marketinga); Компаундинг – це процес нарахування 

складних банківський відсотків, тобто нарахування відсотків на суму, що 

включають відсотки, які нараховані з попереднього періоду (http://studopedia. 

com.ua/1_31036); Подібна платформа краудінвестингу – шанс українців ставати 

повноцінними інвесторами, розкривати свій підприємницький талант незалежно 

від розміру коштів у наявності, та створювати підґрунтя для функціонування 

нашої «Кремневої долини», адже талановитих спеціалістів у нас вистачає, 

коштів також, справа гальмується не до кінця продуманою організацією та 

нестачею ініціативних інвесторів, які будуть зацікавлені у вирішенні суспільних 

проблем (http://nardepjournal.com/article/2013/95); Уже у жовтні розробники взяли 

участь у кампанії зі збору коштів на краудфандинговій платформи Indiegogo 

(сайт фінансування творчих проектів за схемою краудфандингу (М1, № 1, 

січень, 2015, с. 14); У бутстрепінга, як і у будь-якого явища на нашій планеті, є 

свої переваги і недоліки (http://www.eventario. org/news/butstreppng); Нетворкінг є 

найефективнішим і найменш дорогим інструментом активного бізнесу 

(http://osvita.ua/add-education/glossary/10680); Бенчмаркінг – це дослідницько-

аналітичний вид діяльності (http://pidruchniki.com/11800408/politologiya/). 

4. Новітні іншомовні лексеми, що функціонують в українській мові, 

називають процеси і явища в ЗМІ, які відбуваються в суспільстві в умовах 

мобільної комунікації (10%). Пор.: оверквотинг (англ. overquoting) – ‘безглузде 

цитування один одного’; лінкбайтинг (англ. linkbaiting) – ‘політика залучення 

зворотніх посилань на ваш блог за допомогою будь-яких дій, що дадуть якісні 

тематичні зворотні лінки’; посткросинг (англ. postcrossing) – ‘подарунок для тих, 

хто любить отримувати листи’; буккросинг (англ. bookcrossig) – ‘процес, при 

http://vipreferat/
http://nardepjournal/


80 

 

  

якому люди обмінюються книгами, і тим самим просувають культ читання’; 

браузинг (англ. browsing) – ‘процес перегляду гіпертекстових документів або 

гіпертекстової бази даних’; дистресинг (англ. distressing) – ‘техніка, яка 

передбачає зістарювання скрап-сторінок’; cторітейлінг (англ. storytelling) – 

‘мистецтво розповідати історії’, напр.: Саме через це є пропозиція: по 

можливості уникати оверквотингу (http://www.relax-info.com/forum/rule.html); 

Посткросинг – це набагато цікавіше, хоча б тому, що дарує можливість знайти 

друзів у будь-якому куточку планети (http://vdogonky.com/ya-zbirayu-zori-v-

zhmeni/postkrosing-darujmo-listivki-zbirajmo-druziv.html); Таку ідею сповідують 

учасники нового для України руху буккросинг (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28); 

Сторітейлінг (англ. storytelling), або розповідання історій, був винайдений і 

успішно випробуваний на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою 

міжнародної компанії Armstrong International (http://www.air-edu.com.ua/storitel 

ling-yak-efektivniy-variant-neformalnogo-navchannya/). 

5. До української мови з англійської та японської потрапили нові 

найменування у сфері кінематографу, мистецтва та культури (6,4%), пор.: сьонен 

(яп. 少年) – ‘жанр аніме або манги, для якого основною цільовою аудиторією є 

хлопчики і юнаки у віці від 12 до 18 років’; сьодзьо (яп. 少女漫画) – ‘жанр аніме 

або манги, для якого основною цільовою аудиторією є дівчата від 12 до 18 років’; 

сейнер (яп. 地引き網漁師) – ‘жанр аніме або манги, основна цільова аудиторія 

якого, чоловіки у віці від 18 до 25 років’; кодомо (яп. 鼓童) – ‘жанр манги або 

аніме, розрахований на дітей віком до 12 років як на цільову аудиторію’; хутра 

(яп. 毛皮) – ‘жанр про роботів майбутнього’, сібарі (яп. 縛る) – ‘техніка 

еротичного зв’язування’, мастеринг (англ. mastering) – ‘обробка музики’, рейв 

(англ. rave) – ‘cучасна танцювальна музика стилю техно з використанням 

світлових ефектів’, апсайклінг (англ. upcycling) – ‘новий європейський напрямок 

(виготовлення та конструювання предметів інтер’єру, картин, іграшок з 

використаних неорганічних відходів)’, оп-арт (англ. oр-art) – ‘течія абстрактного 

http://www.air-edu.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мистецтва, послідовники якої у своїй творчості, використовуючи оптичну ілюзію, 

створюють форми, які не мають нічого спільного з відображенням дійсності’, 

арт-бук (англ. art-book) – ‘це колекція зображень та ілюстрацій, зібрана у вигляді 

альбому під однією обкладинкою’. Напр.: Сьонен – мабуть, найпопулярніший 

жанр аніме, бо орієнтований на найбільш активну частину аудиторії, а саме на 

підлітків та студентів чоловічої статі (http://animenemy.blogspot.com/2015/ 

04/blog); Отже, кодомо – жанр аніме, що напралвений на наймолодшу частину 

аудиторії (http://animenemy.blogspot.com/2015/04/blog); Численні спостереження 

за роботою різних звукорежисерів призводять до переконання в тому, що вміння 

робити зведення та мастеринг – це справжній дар, що зустрічається у людей 

набагато рідше музичного слуху (http://faqukr.ru/komp-juteri/74487-zvedennja-ta-

mastering-shho-ce-take-programi-ta.html); Київський Pinchuk Art Centre традиційно 

намагаються привозити в Україну зіркових митців, але у випадку з Олафуром 

Еліасоном у нас уперше на високому рівні ще й був представлений такий стиль, 

як оn-арт (оптичне мистецтво) (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 28); У 1970-х 

роках у Нью-Йорку вперше з’явилася крамниця, активістська художня 

територія, створена всупереч інституцій неповороткості, де продавався такий 

нестандартний продукт – зараз це «мекка» для поціновувачів незалежних 

видавництв арт-буків і зінів, зроблених уручну (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, 

с. 20). 

6. Активно функціонують в українській мові новітні запозичення на 

позначення нових найменувань у сфері побуту та моди, кількість яких 

збільшилась за рахунок входження в повсякденне життя українців нових реалій, 

товарів та послуг (6%), пор.: блайз (англ. blaze) – ‘ляльки з непропорційно 

великою головою’; грумінг (англ. grooming) – ‘комфортна поведінка савців, що 

виявляється в догляді за хутром’; флайтер (англ. flayter) – ‘світловідбивальні 

значки’; фейк (англ. fake) – ‘неправда, брехня’; кросдресинг (англ. crossdressing) – 

‘змішування стилів одягу’; лук (англ. look) – ‘певний образ людини, причому під 

образом розуміється не тільки одяг, але і зачіска, макіяж, взуття та аксесуари 

(сумочка, намисто, окуляри, сережки, пояси тощо)’; селебриті (англ. celebrity) – 
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‘відома людина – це люди, відомі тим, що вони знамениті’, напр.: В даний час в 

місяць випускається одна лялька Блайз (http://www.common.webfermer.org.ua/ 

ljalky/blajz-istorija-gydkogo-kachenjaty-.php); Прийнято вважати, що грумінг – це 

привілей виставкових собак (http://amlima. com/vagitnist/1099-gruming-sobak.html); 

Від представників ДАЇ діти отримали книжки «Дорожня грамота для юних 

пішоходів», зошити «Молоде покоління – за безпечний рух», тематичні закладки, 

а також флайтери – світло відбивальні значки завдяки яким вони стануть 

помітнішими на вулиці (ІЗ, № 12, 20.03.2014, с. 29); В усіх луках цієї лінії 

[“Витоки”] міститься загадка, адже народні мотиви в колекції простежити 

доволі складно, якщо не знатися на оздоблюваних техніках українського костюма 

(М 1, № 2, лютий, 2015, с. 28); Активісти фанатського руху, вітчизняні 

селебриті та звичайні уболівальники об’єдналися у неформальну “Партію 

фанатів України” (УМ, № 99, 11.02.2012, с. 2). 

7. Поява нових видів послуг y сфері торгівлі, транспортування та 

обслуговування сприяла активному використанню новітніх запозичень (4,4%), 

пор.: мувінг (англ. moving) – ‘комплекс послуг з ефективної організації перевезень, 

переїздів’; клінінг (англ. cleaning) – ‘комплекс якісних послуг з наведення порядку 

в квартирі, офісі, будинку’; вендинг (англ. vending) – ‘один з різновидів роздрібної 

торгівлі, метою якого є продаж товарів і послуг за допомогою автоматичних 

систем’; еквайринг (англ. acquiring) – ‘діяльність щодо технологічного, 

інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за 

операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів’; 

мерчандайзинг (англ. merchandising) – ‘1) комплекс заходів, спрямованих на 

створення умов для покупця, на забезпечення максимальної ймовірності купівлі 

товару; 2) сучасна технологія роздрібної торгівлі, використовувана великими 

підприємствами роздрібної торгівлі: супермаркетами і гіпермаркетами, причиною 

виникнення якої був брак кваліфікованих продавців; 3) комплекс досліджень та 

методів, які дають змогу отримати найбільшу валову виручку з одиниці торгової 

площі; 4) діяльність, спрямована на забезпечення максимально інтенсивного 

просівання товару у сфері рoздрібної торгівлі’; ритейл (англ. retail) – 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
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‘1) роздрібна торгівля; 2) сукупність усіх методів, прийомів та інструментів з 

доведення товарів і послуг до кінцевого, роздрібного споживача’; інтернет-

трейдинг (англ. internet-trading) – ‘спосіб доступу до торгів на фондовій біржі з 

використанням інтернету як засобу зв’язку’; он-лайн-аукціон (англ. on-line-

auctionis) – ‘аукціон, що відбувається у мережі Інтернет, учасники якого 

дистанційовані один від одного’, напр.: Мувінг – це досить новий на вітчизняних 

теренах вид послуг, але створення сайту мувінгової компанії допоможе 

розповісти потенційним клієнтам про всі переваги грамотно організованого 

переїзду (http://webstudio2u.net/ua/index/business/487-moving-company-site.html); 

Найбільшу вигоду від використання еквайрингу можуть мати: власники як 

великих, так і малих торгових точок, ресторанів і кафе, перукарень і салонів 

краси, і будь-яких інших торгово-сервісних організацій, де виробляються 

готівкові розрахунки (http://pbank.at.ua/index/ekvajring/0-12); У вітчизняній 

торгівлі, в даний час, мерчандайзинг розглядається як один з маркетингових 

інструментів, що охоплює комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію 

підготовки товарів до продажу, привернення уваги покупців та спонукання до 

здійснення імпульсивних покупок (http://studopedia.info/1-109526.html); У більш 

широкому тлумаченні, ритейл – це робота з масовим клієнтом, а ритейл-

технології відповідають за організацію цієї роботи (http://prostoweb.kiev.ua/ 

content/riteyl); Безробітній житель англійського міста Брістоль виставив самого 

себе на он-лайн-аукціон eBay (ІЗ, № 11, 18.03.2011, с. 30). 

8. Окрему лексико-семантичну групу новітніх запозичень утворили назви 

національних страв, найчастіше запозичені з японської, англійської, італійської 

мов, потрапляння та поширення яких в українській дійсності стали наслідком 

відкритості нашого суспільства до культурного впливу інших високорозвинутих 

країн, відкриття різноманітних мереж швидкого харчування, модою та повсюдним 

рекламуванням продукції сфери харчування іноземного походження (4,1%). Пор.: 

урамакі (яп. 裏巻き) – ‘рулет навиворіт’, макі-дзуші (яп. 巻き寿司) – ‘суші 

закручені у водорості норі’; тірасі-дзуші (яп. 散らし寿司) – ‘суші зроблені з рису 

http://webstudio2u.net/
http://pbank/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%96
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з розсипаним по ньому начинням’; нігірі-суші (яп. 握り寿司) – ‘суші, зроблені із 

грудочки рису з начинкою, спресованій у кулаці’; корн-дог (англ. corn-dog) – ‘це 

щось типу сосиски в тісті у стилі кукурудзи’, гомоку-дзуші (яп. 五目鮨寿司) – 

‘суші в стилі Кансай’, інарі-дзуші (яп. 稲荷寿司) – ‘суші виготовлені у вигляді 

мішечків смаженого тофу з рисом і начинкою’, макі-дзуші (яп. 巻き寿司) – ‘суші, 

закручені у водорості норі’ (https://sites.google.com/site/japabout/kultura/kuhna), 

напр.: Тірасі-дзуші – рис, який укладають на тарілку, приправляють рибою, 

японським омлетом, овочами і молюсками (http://www.olympica.com.ua/330067-

sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html); Ведучі майстер-класу – кухарі високої 

кваліфікації – продемонстрували глядачам технологію приготування двох видів 

суші: макі-дзуші (завиванців) – суші закручених у водорості норі та нігірі-суші 

(стискунчиків) – суші зроблених із грудочок рису з начинкою, спресованних у руці 

(http://technol.donnuet.edu.ua/index.php/master/sushi-2); Не забувайте, що смак як 

класичних корн-догів, так і корн-догів з сиром найбільше залежить від якості 

начинки, тому не скупіться на хороші продукти і точно про це не пошкодуєте! 

(http://burnyourkitchen.com.ua/recipes/korn-dogy).  

До цієї лексико-семантичної групи входить кілька підгруп. 

Першу підгрупу новітніх чужомовних лексем формують назви солодощів та 

ласощів, пор.: афогато (італ. affogato) – ‘десерт з ванільного морозива, яке 

заливається порцією гарячого еспресо’; цубу-ан (яп. 粒餡) – ‘цільнобобова паста 

анко, в яку додають цукор’; аваюкі-кан (яп. 保証人フィード) – ‘білосніжне желе з 

полуницею’; мідзуекан (яп. ミズ目カン) – ‘цукерка з адзукі бобів і агар-агару’; 

анмідзю (яп. アミドチュ) – ‘желеподібні кубики зі свіжими фруктами’; ботамочі 

(яп. ぼたもち) – ‘солодкі рисові коржі з пастою із адзуки’; дайфуку (яп. 大福) – 

‘солодощі з рисового тіста, солодкої пасти анко і свіжих фруктів’; данго 

(яп. 団子) – ‘невелике тістечко вагасі з солодкої пасти анко’; нерійокан 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%96
http://www.olympica.com.ua/330067-sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html
http://www.olympica.com.ua/330067-sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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(яп. ネロカン) – ‘мармелад з червоної квасолі’; кусам оті (яп. 草餅) – ‘моті 

зеленуватого кольору, яке готують з додаванням японського полину йомогі’; 

сакурамоті (яп. 桜餅) – ‘моті, загорнуте в солоний вишневий лист’; мандзю 

(яп. 饅頭) – ‘вироби з пшеничного борошна з начинкою із бобів адзукі’; намагасі 

(яп. ナマ語灯油) – ‘солодощі, що подаються до густого чаю Който’; топінг 

(англ. topping) – ‘солодкий соус, призначений для декорування морозива, 

десертів, пудингів, млинчиків, сирників, будь-яких кондитерських виробів’, 

кастела (яп. 卵糖カステラ) – ‘японський бісквіт португальського походження, 

різновид нових японських ласощів’; аманато (яп. 甘納豆) – ‘сушені боби в 

цукровій галузі’; анміцу (яп. あんみつ) – ‘шматочки охолодженого желе з агар-

агар з фруктами з солодкою підливкою’; ан-пан (яп. あんパン) – ‘японська 

солодка випічка з начинкою із пасти білих бобів або бобів адзукі’; аме 

(яп. 正確に) – ‘різновид карамелі, виготовлений з крохмалю і цукру’; амагаваякі 

(яп. 日本) – ‘смажений пиріжок з начинкою із анко’; варабімочі (яп. 蕨餅) – 

‘шматочки прозорого тіста, зробленого із варабі’; дояракі (яп. どら焼き) – ‘два 

круглих бісквіти з начинкою із анко’; тайякі (яп. 鯛焼き) – ‘різновид імагаявакі, 

виготовлений у формі рибки’; йокан (яп. 羊羹) – ‘пастила з солодкуватої бобової 

пасти і агар-агар’; монака (яп. モナコ) – ‘дві тонкі хрусткі вафлі з начинкою із 

анко (солодкої бобової пасти)’; манджаю (яп. 饅頭) – ‘пиріжки, запечені в формі, 

з різноманітною солодкою начинкою’. Напр.: Найбільш відомі – намагасі, які 

називають “живий десерт” – ці тістечка готуються незадовго до приходу 

гостей і подають до густого чаю Койт (http://myhelper.com.ua/index.php?newsid= 

5043); Неріекан – мармелад, приготований з солодкої квасолі, подається до 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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зеленого чаю (http://myhelper.com.ua/index.php?newsid=5043); Коричневий цукор 

використовується для приготування сиропу для анміцу і кудзукурі (http://barocco. 

lviv.ua/inshe/pripravi-i-speciji.html); Пишні млинці, змащені шоколадним кремом – 

це і є японський десерт дояракі (http://cookery.com.ua/kulinarni-vidpovidi/6373yak-

gotuyetsya-desert-dorayaki-yaponska-kuxnya.html); Такий різновид японських 

солодощів як Йокан виготовляють у вигляді плиток, які перед подачею до столу 

розрізають на невеликі прямокутні шматочки (http://10000menu.ru/termini/16080-

shho-take-jokan.html). 

Другу підгрупу наповнює кількісно велика група найменувань кави і чаю, 

технологій та способів їх приготування, пор.: корето (італ. corretto) – ‘еспресо з 

додаваня алкоголю’; фрапучіно (англ. frappucсіno) – ‘торгова назва холодного 

кавового напою з морозивом’; айріш-лате (англ. irish-latte) – ‘кавовий напій’; 

фліпи (англ. flip) – ‘група змішаних напоїв, до складу яких входять яйця або 

тільки жовтки, а також алкогольні компоненти, які надають напою смаку та 

аромату’; лунго (італ. lungo) – ‘ “довгий” еспресо, який готується точно так само 

як і звичайний еспресо, тільки для нього потрібна більша чашка і, відповідно, 

більше води’; макіато (італ. macchiato) – ‘напій, виготовлений з кави з молоком’; 

лате-макіато (італ. latte-macchiato) – ‘напій, що складається з однієї частини 

еспресо і трьох частин гарячого молока’; моко (італ. mocha) – ‘1) напій, до складу 

якого входить горячий шоколад’; рістрето (італ. ristretto) – ‘кавовий напій, 

приготований за тією ж технологією як і еспресо, але об’єм вдвічі менший’; 

еспресо-допіо (італ. espresso-doppio) – ‘подвійне еспресо’; торе (італ. torre) – 

‘велика порція еспресо накрита зверху шапкою з молочної піни, яка не змішується 

з кавою і піднімається над краєм чашки приблизно на 1,5 – 2 мм’, романо 

(італ. romano) – ‘еспресо з лимоном’, demi-creme – ‘кава з вершками або молоком 

у рівних порціях’, granita de gaffe – ‘холодний еспресо, подається з льодом’; редай 

(англ. redeye) – ‘американський міцний кавовий напій’; тамарьокуча 

(яп. 玉緑茶) – ‘високоякісний скручений чай’; генмайча (яп. げんまいちゃ) – 

‘суміш чаю з обсмаженим нешліфованим рисом’; матча лате (яп. 抹茶 latte) – 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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‘мелений зелений чай з молоком’. Напр.: Моко складається з третини гарячого 

еспресо, двох третин молока, а також гарячого шоколаду або розведеного водою 

солодкого какао-порошку (http://moemisto.lviv.ua/article/vi-vvazhaete-sebe-spravzh 

nim-kavomanom); Рістрето – це вид еспресо, тільки обов’язково приготований в 

кавомашині, тому що необхідна спеціальна технологія (http://vkysnjatinka.com. 

ua/kava-ristretto); Лунго – це “довгий” еспресо, який готується точно так само як 

і звичайний еспресо, тільки для нього потрібна більша чашка і, відповідно, більше 

води (у півтора рази) (http://prokavu.info/archives/tag/lunho); Напій може носити 

назву «Редай» (англ. redeye, «червоне око»), «бле кай» (англ. black eye, «чорне 

око») або «деф (дез) ай» (англ. death eye, «смертельне око») в залежності від 

пропорцій еспресо і кави з фільтра, а також міцності готового напою 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Ред_ай); Тамарьокуча багатий вітамінами і 

містить мало кофеїну (http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski.htm); У Японії 

генмайча п’ють, щоб побороти почуття голоду, не обтяжуючи шлунок 

(http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski.html). 

9. У зв’язку з новими концепціями функціонування суб’єктів підприємництва 

в умовах конкуренції у сфері маркетингу та реклами в українській мові з’явилися 

такі новітні англізми (3,9%): трайвертайзинг (англ. tryvertising) – ‘новий тренд у 

рекламі й просуванні товарів’; адвертайзинг (англ. advertising) – ‘залучення уваги 

споживачів до продукції та розповсюдження порад, закликів, пропозицій, 

рекомендацій придбати відповідний товар, продукцію, послугу чи ідею’; 

кулхантинг (англ. coolhunting) – ‘особливі маркетингові дослідження в пошуках 

нових тенденцій, або так званих трендів’; семплінг (англ. sampling) – 

‘безкоштовна роздача пробних зразків продукції’; преселінг (англ. preselling) – 

‘прийом замовлень виїзними агентами (торговими представниками) 

безпосередньо в точках роздрібної торгівлі’; таргетинг (англ. targeting) – ‘1) це 

механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії лише ту частину, яка 

задовольняє заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй; 

2) технологія інтернет-реклами, що сприяє зниженню витрат рекламодавця на 

залучення до рекламних матеріалів тільки ту частину аудиторії сайту, яка 

http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski
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відповідає заздалегідь заданим критеріям’; скрайбінг (англ. scribing) – ‘новітня 

техніка презентації’, напр.: Тим більше значення трайвертазинг, як спосіб 

прямого спілкування виробника й споживача, здобуває зараз, коли традиційні 

методи рекламування йдуть у минуле (http://nachni.biz/test-drayv.php); Семплінги 

використовуються як для стимулювання збуту, так і в якості інструменту 

маркетингових досліджень (http://mp-pbs.te.ua/sampling); Преселінг – компонент 

системи мобільної торгівлі (http://blanki-ua.com.ua/blank_zayav/8605/index.html? 

page=30); Найбільшого поширення кулхантинг здобув у США і 

західноєвропейських країнах, тоді як в Україні цей напрям лише починає 

впроваджуватись (http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/6_96286. 

doc.htm); Наразі скрайбінг – інноваційна технологія, за допомогою якої можна 

привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та 

виокремити головні моменти доповіді (http://journal.osnova.com.ua/article/). 

10. У досліджуваний період українською мовою запозичено чимало новітніх 

лексем на позначення понять та процесів у сфері сучасної освіти та культури 

(3%), пор.: гайдинг (англ. guiding) – ‘пізнання світу, навчання через дію, 

наближення до реальних життєвих обставин’; тьютор (англ. tutor) – ‘особа, що 

веде індивідуальні або групові заняття із учнями, студентами’; фасилітатор 

(англ. facilitator) – ‘фахівець, який допомогає учню чи студенту в усвідомленні 

себе як самоцінності, підтримати прагнення до саморозвитку, самореалізації, 

самовдосконалення, сприяти особистісному зростанню, розкриттю здібностей, 

пізнавальних можливостей’; креденталь (англ. credential) – ‘1) з амер. – диплом 

про освіту 2) брит. – кваліфікація; 3) у контексті документів Болонського процесу 

термін використовується у значенні ‘кваліфікація’ ’; спін-офф (англ. spin-off) – 

‘відгалуження від вже існуючого популярного художнього твору – книги, фільму, 

серіалу, комп’ютерної гри’; боді-пейтинг (англ. body-painting) – ‘особливий вид 

живопису, розпис людського тіла’; стікер-арт (англ. sticker-art) – ‘один з видів 

графіті-мистецтва, сенс якого – зображення за допомогою наліпок (стікерів)’; 

карвінг (англ. carving) – ‘1) спосіб, скидати швидкість; 2) художнє вирізання 

овочів та фруктів; 3) сучасний стиль катання на гірських лижах’; квілінг 

http://journal.osnova.com/
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(англ. quilling) – ‘мистецтво створювати пласкі композиції або ж об’ємні вироби з 

паперових смужок’; кардмейкінг (англ. cardmaking) – ‘створення листівок ручної 

роботи’; скрапбукінг (англ. scrapbooking) – ‘оформлення альбомів і рамок різними 

природними та штучними елементами’; букінг (англ. booking) – ‘процес 

взаємовідносин між артистами, клієнтами і агентством, що значно полегшує 

життя кожного із сторін’, напр.: «Гайдинг – це духовність, це успіх, зустрічі з 

новими друзями та можливість подорожувати», – діляться зі мною своїми 

враженнями Катерина та Настя з Одеси (http://maydan.drohobych.net/?p=8677); 

Хоча тьютор в класичному розумінні – це ключева фігура в дистанційному 

навчанні, що відповідає за проведення занять зі студентами (http://osvita.ua/ 

school/reform/55183/); Світова ж прем’єра першого спін-оффу до «Зоряних війн» 

призначена на 16 грудня 2016 року (http://socportal.info/2015/ 03/13/); Надто за 

умов, коли з минулого року його повноправними учасниками стали ковалі зі своїм 

“вакулафест”, кінематоргафи й мастри боді-пейтингу, себто малюнків на тілі 

(УМ, № 99, 11.07.2012, с. 12); На жаль, як стікер-арт, так і графіті-напрямок в 

цілому поки що не отримали визнання серед жителів українських міст, 

незважаючи на потужний зміст (http://ukr-net.info/8585/); Скрапбукінг – це 

своєрідний спосіб збереження і передачі окремих історій за допомогою особливих 

візуальних і тактильних прийомів замість звичайного оповідання, що 

передається «з уст в уста» (http://poradnyk.com/khobi/236-skrap buking-shcho-tse-

take). 

11. У зв’язку зі збільшенням кількості комунікаційних локальних, галузевих, 

загальнодержавних і міждержавних комп’ютерних мереж електрозв’язку 

комп’ютери стали новим засобом для скоєння злочинних дій. У результаті цього в 

українському лексиконі з’явилися назви нових видів шахрайств та інших видів 

кримінальних правопорушень (3%), пор.: клікджекiнг (англ. clickjacking) – 

‘накладання поверх видимої веб-сторінки невидний пласт, в який завантажується 

потрібна зловмиснику сторінка’; смарфінг (англ. smarfing) – ‘спосіб “відмивання 

брудних грошей” шляхом уникнення документального сліду’; кіберсквотинг 

(англ. cybersquatting) – ‘купівля доменних імен, котрі співзвучні назвам відомих 
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компаній чи просто із “дорогими” назвами із метою їх подальшого перепродажу 

чи розміщення реклами’; тайпсквотинг (англ. typosquatting) – ‘реєстрація 

доменних імен, близьких за написанням із адресами популярних сайтів із 

розрахунком на помилку користувачів’; боксинг (англ. boksing) – ‘один з 

напрямків фрiкінгу, представлений різними пристроями, які підключаються до 

телефону’; смішинг (англ. smishing) – ‘різновид фішингу через SMS’; скімінг 

(англ. skimming) – ‘негласне зчитування даних магнітної смуги справжньої 

пластикової картки’; фішинг (англ. phishing) – ‘вид шахрайства в інтернеті, що 

відбувається шляхом заманювання жертви (з метою виманити конфіденційну та 

особисту інформацію) на сайті-пастці’; фрікінг (англ. phreaking) – ‘різновид атак 

на захисні системи телефонних компаній, а також безліч інших способів робити 

гроші за рахунок платників податків’; фішинг (англ. fighting) – ‘спроба дізнатися 

певні персональні дані: кредитних карток, паролі доступу до онлайнових платежів 

тощо’; кардинг (англ. carding) – ‘вид шахрайства з банківськими картками без 

відома власників’; клікфрод (англ. clickfraud) – ‘шахрайські дії, направленні на 

організацію “кліків” по рекламних банерах або контекстній рекламі’; шопліфтинг 

(англ. shoplifting) – ‘особливий вид спорту, пов’язаний із крадіжками у 

магазинах’, напр.: До найбільш поширених в нашій країні ризиків технологічного 

характеру належать такі способи перехоплення платіжних даних користувача, 

як фішинг (вішинг, смішинг), кейлогінг, кіберсквотинг (тайпсквотинг), 

клікджекінг, фармінг (http://www.managerhelp.org/hoks-779-1.html); Негласне 

зчитування (та накопичення) даних магнітної смуги справжньої платіжної 

картки (скімінг) (ЗМР 2, с. 100); Найбільше фактів використання шахрайських 

дій так званий “фішинг”, коли завдання шкоди клієнтам проводиться при 

розрахунках на торгівельних аукціонах таких, як Ebay, torg.alkar.net та інші 

(ЗМР, с. 156); Незважаючи на вдосконалення національних банківських правил, 

успішно використовується ще один спосіб, який одержав назву “смарфінг” (ФЗК, 

с. 28); Помилкові або шахрайські кліки по контекстній рекламі не виняток. Даний 

неприємний феномен фахівці іменують клікфродом (http://webklaster.com.ua/); На 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://webklaster.com.ua/
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сьогоднішній день кардинг – це не просто окремі шахраї, це організоване 

злочинне співтовариство (http://via.zao. comua/hto-znae-shho-take-karding/). 

У межах цієї лексико-семантичної групи функціонують лексеми на 

позначення осіб, які безпосередньо чи за допомогою інших осіб здійснюють 

злочини та правопорушення, а саме: кардер (англ. carder) – ‘шахрай, що 

спеціалізується на кардинґу’; крекер (англ. cracker) – ‘комп’ютерний злочинець’; 

фрікер (англ. freaker) – ‘телефонний хакер’; фродер (англ. frauder) – ‘шахраї, які 

використовують ресурси мобільного зв’язку для отримання матеріального зиску’; 

шопліфтер (англ. shoplifter) – ‘особа, яка займається крадіжками у магазинах’; 

смарфи (англ. smarf) – ‘люди, які здійснюють міжнародні фінансові операції 

(переказ грошей до банків) або купують банківські чеки, переказові векселі та 

інші оборотні кредитно-грошові документи на суму трохи нижчу межі, яка 

визначена законом з метою уникнення заповнення “звітів про угоди за готівку”, 

які фінансові заклади повинні складати та повідомляти до державних податкових 

органів’, напр.: Одного з учасників міжнародної злочинної групи кардерів 

нещодавно затримали в нашій державі працівники Управління боротьби з 

кіберзлочинністю та торгівлею людьми МВС України (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 13); 

Фрікер – це телефонний хакер … (http://g.zao.com.ua/hto-taki-friki-ljudi-ne-taki-jak-

vsi-mene-prosto/); Супермаркети по всьому світі готуються не тільки до 

новорічних і різдвяних прибутків, але і до колосальних збитків через наплив так 

званих шопліфтерів (shoplifter). Так називають тих, хто здійснює дрібні 

крадіжки в магазинах (https://news.finance.ua/ua/news/-/113436/supermarkety-

gotuyutsya-do-novorichnyh-zbytkiv-cherez-shoplifteriv); Слідчі працівники 

зіткнулися з фактами найму злочинною організацією великої кількості людей 

(смарфів), які повинні були здійсненювати проведення незначних грошових 

переказів на депозитні рахунки в різних банках та їх філіалах (ФЗК, с. 28). 

Свої злочинні дії зловмисники скоюють за допомогою спеціальних 

пристроїв, програм, пор.: скімер (англ. skimmer) – ‘пристрій для зчитування даних, 

які “електронні” крадії пізно в ночі, коли довкола нікого не має, прикріплюють на 

картоприймач банкомата’; кейлогінг (англ. keyloking) – ‘відносно новий вид 
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шкідливих програм, котрі реєструють натисненням клавіш на комп’ютерній 

клавіатурі’; руткіт (англ. rootkit) – ‘набір програм, який дозволяє зловмиснику 

внести певні зміни в програмне середовище комп’ютера-жертви для здійснення 

контролю та отримання в подальшому легкого доступу до нього’; буткіт (англ. 

bootkit) – ‘шкідлива програма, яка модифікує завантажувальний сектор 

накопичувача в комп’ютері, дозволяючи обійти будь-який захист від 

несанкціонованого доступу на низькому рівні’; сніфери (англ. sniffer) – ‘програми, 

які дозволяють перехоплювати дані, що передаються по мережам електрозв’язку’; 

логвайпер (англ. loпgviper) – ‘програма, що знищує сліди несанкціонованої 

діяльності після скоєння опосередкованого доступу до ЕОМ чи мережі’, напр.: 

Руткіт – набір програм, який дозволяє зловмиснику внести певні зміни в 

програмне середовище комп’ютера-жертви для здійснення контролю та 

отримання в подальшому легкого доступу до нього (ЗМР 2, c. 58); Якщо він 

відформатує диск комп’ютера або перевстановить операційну систему, буткіт 

з завантажувального сектора нікуди не дінеться (http://pkhelp.net.ua/novosti/soft-

novosti/); Засоби перехоплення трафіку (сніферu) – програми, які дозволяють 

перехопити дані, що передаються по мережі електрозв’язку (ЗМР 2, c. 57); 

Зловмисники встановлюють на них спеціальні пристосування – “скімери” і 

“накладки” (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 13). 

12. З-поміж неозапозичень, які потрапили до української мови останнім 

часом, сформувалася численна група чужомовізмів, які називають підприємства 

різної форми власності: товариства, компанії, фірми тощо (4,7%), пор.: “Аваль-

інвест” (фр. aval + англ. invest), “Авіста-трейдинг” (італ. avista + англ. trading), 

“Ажіо-транс” (італ. aggio + англ. trance), “Акваінжирінг” (лат. aqua + англ. 

engiring), “Аквалайн” (лат. aqua + англ. line), “Аквалайф” (лат. aqua + англ. life), 

“Андер-медіа” (англ. under-media), “Байк-інфо” (англ. bike-іnfo), “Біг-

інвест голд” (англ. big-invest gold), “Біг-райс” (англ. big-rice), “Боттрейдинг” 

(англ. bot+trading), “Букінг-сервіс” (англ. booking-service), “Кеш-лайн” (англ. 

сash-line), “Креатив-інжирінг” (лат. сreatio-engiring), “Креатив-медіа” (англ. 

сreative-media), “Піта-сервіс” (ісп. pita-service), “Ритейл-фуд” (англ. retail-fооd), 

http://pkhelp.net.ua/novosti/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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“Софт-маркет” (англ. soft-market), “Стейдж-дизайн” (англ. stage-design), 

“Стелс-сервіс” (англ. stealth-service), “Фітнес-хаус” (англ. fitness-house), “Брок-

маркет” (англ. brok-market), “Інфосервіс” (лат. info-service), “Консалтинг-сервіс” 

(англ. сonsulting-service), “Постшопінг” (лат. рost+shopping), “Смарт-арт” 

(англ. smart-art), “Стейдж-сервіс” (англ. stage-service), “Тачінфо” (англ. 

touch+іnfo), “Флейм-сервіс” (англ. flame-service), “Акваінжиніринг” (лат. aqua + 

англ. enginеering), “Аквахаус” (лат. aqua + англ. house), “Арт-аудіо” (англ. art-

audio), “Арт-вендинг” (англ. art-vending), “Арт-тревел” (англ. art-travel), “Арт-

фуд” (англ. art-fооd), “Байк-ленд” (англ. bike-land), “Бебі-арт” (англ. baby-art), 

“Біг-бург” (англ. big-burg), “Біг-фіш” (англ. big-fish), “Бренд-маркет” (англ. 

brand-market), “Івент-сервіс” (англ. event-service), “Клінінг-сервіс” (англ. 

сleaning-service), “Піца-ленд” (італ. pizza-фабрика), “Смарт-лайт” (англ. smart-

лайт), “Смарт-Техно Трейдинг” (англ. smart-techno trading), “Смарт-холдинг” 

(англ. smart-holding), “Софт-клаб” (англ. soft-club), “Стріт-лайн” (англ. street-

line), “Флейм-сервіс” (англ. flame-service), “Стайл-текс” (англ. style-tex), напр.: 

Щоб скористатися пропозицією відправте заповнений купон за адресою: 04112, 

Київ, а/с 123, Фірма «Постшопінг» (ГпУ, № 81, 08.06.2012, с. 9); Мережа «Біг-

бург» налічує в Києві близько 10 точок (http://www.rivnist.in.ua/news/ 

2014/06/09/4119); Компанія «Біг-фіш» пропонуємо Вам комплексне 

обслуговування по виготовленню та розміщенню візуальної реклами, переваги 

якого полягають у тому, що звертаючись до нас Ви отримуєте весь спектр 

продукції, яка Вас цікавить, не витрачаючи свій час замовляючи візитки в одному 

кінці міста, горнятка з логотипом фірми – в іншому, а зовнішню рекламу – в 

третьому (http://www.dlab.com.ua/id/107); Ще в кінці 2011 року почалися 

переговори про придбання БМ Банку зі «Смарт-холдингом» Вадима Новинського 

(http://www.rbcua.com/ukr/bank-moskvy); Компанія «Стайл-текс» пропонує вам 

сучасне дизайнерське рішення – римські штори (http://gardyna.com/rimski-shtori-

kupiti-na-zamovlennya). 

13. До української мови потрапили і новітні лексеми чужомовного 

походження, пов’язані з ефективним управлінням підприємствами різних форм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
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власності, які функціонують у сучасних умовах (1,5%): іміджбілдинг (англ. 

imagebuilding) – ‘соціально-комунікаційна технологія утворення позитивного чи 

нейтрального образу фігуранта’; воркшеринг (англ. worksharing) – ‘розподіл 

роботи між робітниками при пропорційному скороченні робочого часу та оплати 

праці’; даунгрейдинг (англ. downgrading) – ‘переведення робітників з пониженням 

на інше робоче місце із збереженням попередньої заробітної плати’; редіплоймет 

(англ. rediploymet) – ‘переведення робітників після внутрішньокорпоративної 

підготовки на інше робоче місце всередині організації’; аутплейсмент (англ. 

outplacement) – ‘програма реальної підтримки професійними консультантами 

людей, змушених залишити підприємство в результаті скорочення або звільнення, 

або переходу до наступного кар’єрного етапу’; дауншифтинг (англ. 

downshifting) – ‘1) перехід з високооплачуваної, але пов’язаної з надмірним 

стресом, навантаженнями і забирає весь вільний час роботи на більш спокійну, 

хоча і низькооплачувану в порівнянні з колишньою, а також відмова від предметів 

розкоші і кар’єрних перспектив у майбутньому; 2) скидання наносного шару 

випадкових знайомств, відмова від хибних цінностей і фальшивих друзів’. Напр.: 

Рекламування таких товарів відбувається за допомогою прийомів престижної 

реклами, конституювання образу товару (іміджбілдинг, створення спеціальних 

товарних знаків, так званих брендів), що дає змогу забезпечити індивідуальність 

цих товарів (http://library.if.ua/book/126/8266); В результаті впровадження 

аутплейсменту роботодавець, не тільки усуне негативні наслідки звільнення, а й 

отримає певну вигоду (http://uapress.info/uk/news/print/); Але прихильники 

дауншифтингу своїм прикладом показують, що, по кар’єрних сходах можна не 

лише підніматися, але й спускатися, причому абсолютно добровільно (http://its 

technology.ru/page/shho-take-daunshifting). 

14. Глобалізаційні процеси в сучасному українському суспільстві сприяли 

запозиченню назв нових професій та різновидів діяльності (1,4%), пор.: лайф-коуч 

(англ. life-coach) – ‘фахівець вищого рівня кваліфікації в гуманітарній сфері 

(психологія), консультує, навчає вирішенню особистісних і міжособистісних 

проблем, здійснює психологічний і психотерапевтичний супровід’; букер (англ. 
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booker) – ‘приватна або юридична особа (букінгове агентство), яка сформувала 

свою базу даних артистів і має з ними стійкі ділові зв’язки’; кулхантер (англ. 

coolhunter) – ‘фахівець у галузі кулхантинґу’; тренд-хантер (англ. trend-hunter) – 

‘1) мисливець за трендом, людина, яка тонко відчуває пік популярності моди чи 

тимчасового тренду; 2) професіонал-прогнозист, який займається збором 

інформації і виявленням серед маси фактів ознак появи нової масової тенденції’; 

аутстафер (англ. outstaffer) – ‘посередник, що займається виконанням роботи для 

компанії замовника’; бариста (італ. barista) – ‘італійське визначення оператора 

кавового устаткування в кав’ярнях’; піцайоло (італ. pizzaiolo) – ‘спеціаліст з 

приготування піци’, байєр (англ. buyer) – ‘фахівець із закупівель, формує 

асортимент продукції для певної купівельної категорії і в певному ціновому 

діапазоні’. Напр.: Лайф-коуч – це відносно нова професія, швидко і стрімко 

розвивається (http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl=compo 

nent); Бариста – молода професія фахівця з кави (http://studway.com.ua/barista); 

Зазвичай букер – це приватна або юридична особа (букінгове агентство), яка 

сформувала свою базу даних артистів і має з ними стійкі ділові зв’язки 

(http://nightlife.tochka.net/ua/glossary/15-buking/); Піцмейкер або піцайоло – так 

називають майстра з приготування піци (http://www.dcz.gov.ua/ter/control/ 

uk/publish/article); Після всіх своїх поневірянь і подорожей тренд-хантер 

відправляє в бюро прогнозів свій звіт (http://jobs.bsmu.edu.ua/alumni/326); Цей 

посередник, чи аутстафер, як його ще ласкаво називають, і виплачує зарплату 

працівникові, платить податки за нього, в той час, як сама робота виконується 

безпосередньо для компанії замовника (http://verano.rv.ua/navchannya/); Основне 

заняття баєрів, особливо тих, які працюють у великих компаніях, закупівлі у 

певній товарній області (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer). 

15. У зв’язку з активними процесами на ринку цінних паперів, придбанням, 

продажем акцій, облігацій, чеків, векселів, функціонуванням на українському 

ринку фондових бірж до української мови потрапила низка новітніх запозичень 

цієї сфери (1,1%), пор.: андерайтинг (англ. underwriting) – ‘1) купівля цінних 

паперів нових випусків; 2) договір між емітентом і гарантом; 3) комплекс послуг, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://studway/
http://nightlife/
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пов’язаних із розміщенням емісії цінних паперів третіх осіб на первинному ринку; 

4) діяльність фінансових інститутів, що передбачає надання послуг емітенту щодо 

первинного розміщення цінних паперів; така діяльність зазвичай 

супроводжується наданням гарантій або взяттям зобов’язань з боку фінансових 

інститутів з викупу частини або всього випуску цінних паперів нової емісії’; 

джиринг (англ. gearing) – ‘співвідношення між власним та позичковим 

капіталом’; локт-ін (англ. locked-in) – ‘ситуація, коли інвестор вагається 

продавати свої дохідні цінні папери, оскільки одержаний від цього дохід стане 

об’єктом податку на збільшення ринкової вартості капіталу’; оверсолд (англ. 

oversold) – ‘ситуація різкого зниження цін на певний товар, валюту або цінні 

папери внаслідок перенасичення ринку’; трастинг (англ. trusting) – ‘спосіб 

вторинного отримання доходів шляхом укладення у цінні папери прибутку, 

одержаного від первинних інвестицій у підприємство’; каверинг (англ. covering) – 

‘1) купівля біржового товару, аналогічного раніше проданому, з метою 

запобігання штучному зниженню ціни на нього в певній ситуації на біржі; 

2) викуп раніше проданих цінних паперів, контрактів, товарів з метою 

припинення зобов’язань за строковими угодами, що їх укладають біржові 

спекулянти, котрі грають на зниженні цін’; стопінг (англ. stopping) – ‘різновид 

операцій з цінними паперами, коли продають і купують одночасно однакові цінні 

папери з метою зменшення податків’; еквайринг (англ. acquiring) – ‘діяльність 

щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання 

розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних 

платіжних засобів’, напр.: Це пред’явлення цивільного позову в кримінальній 

справі є правом особи, чиї інтереси були порушені злочином, а коли мова йде про 

захист локт-ін державних інтересів або прав громадян, – обов’язком або правом 

прокурора (http://crp.pp.ua/розслідування_процесуальна_функція); Цей Закон 

заборонив банкам брати участь у розміщенні акцій (андерайтингу 

(underwriting)) та володінні цінними паперами (акціями та облігаціями) 

корпорацій (ФП, c. 59); Еквайринг – це здійснення банком технологічного, 

інформаційного і розрахункового обслуговування організацій за операціями 
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оплати товарів і послуг, проведеними за допомоги платіжних карток на 

обладнанні, наданому банком (http://ua.prostobiz.ua/plastikovi_karti/statti/cho_take_ 

ekvayring_i_navischo_vin_potriben_pidpriemstvam); Трастинг є одним з 

найефективніших способів нагромадження капіталу, який застосовується 

переважно приватними акціонерними та іншими господарчими товариствами 

(http://www.vuzllib.su/books/6555). 

16. Активно функціонують в українській мові новітні запозичення на 

позначення нових реалій у сфері туризму, військово-спортивних ігор та 

відпочинку (0,7%), пор.: геокешинг (англ. geocaching) – ‘туристична гра із 

застосуванням супутникових навігаційних систем, яка полягає у знаходженні 

схову, створених іншими учасниками гри’; геймінг (англ. gaming) – ‘гра у 

відеоігри на колективних турнірах’; ейрсофт (англ. airsoft) – ‘командна 

військово-спортивна гра, в якій учасники повинні поцілити у супротивника 

пластиковими кульками випущеними з реплік вогнепальної зброї, так званих 

страйкбольних приводів’; зорбінг (англ. zorbing) – ‘вид екстремального спорту, 

що полягає в спуску людини з гори в надувній прозорій кулі, так званому зорбі’; 

офстринг (англ. offstring) – ‘стиль гри йо-йо, вільний від повідка, тобто мотузка 

не кріпиться до осі між дисків’; оф-роуд (англ. off-road) – ‘вид активного 

відпочінку та спорту, який передбачає підкорення бездоріжжя на 

позашляховиках – повнопривідних автомобілях’; парасейлінг (англ. parasailing) – 

‘активний вид відпочинку, при якому людина закріплюється за допомогою 

довгого тросу до рухомого транспортному засобу (зазвичай, до катера) і завдяки 

наявності спеціального парашута ширяє у повітрі’; сноркелінг (англ. snorkeling) – 

‘плавання на поверхні води у масці та з трубкою’; трекінг (англ. tracking) – ‘піші 

походи для компанії фізично підготовлених людей’; хардбол (англ. hardball) – 

‘військово-спортивна гра, у якій для умовного знищення цілей використовується 

пневматична зброя калібру 4,5 мм’, пoр.: Геокешинг – це унікальний феномен, 

гра, вид активного відпочинку (http://cikavo.com/article/3528.html); Щоб стати 

професіоналкою у геймінгу, потрібно володіти певним набором якостей, вважає 

Анастасія (http://www.versii.if.ua/novunu/); Якщо бути точнішим, то по суті 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82
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своїй, трекінг – це перехід з однієї турбази, що знаходиться в горах, через ряд 

перевалів і ущелин на іншу турбазу. Кінцевою точкою походу може бути також 

пансіонат, готель, будь-яке інше місце (http://profkom-nmu.kiev.ua/triekingh); Йо-

йо відомі з давніх часів, в даний час вони перетворилися у своєрідний skill toy, 

існують кілька різновидів ігор з йо-йо: лупінг, стринг, фріхенд, офстринг (http:// 

velotrenazher.com/giroskopichni-trenazheri-gofuture-ru/); Розвиток ігор військово-

спортивного спрямування на Західній Україні та Івано-Франківську зокрема 

набирає обертів. Відносно новим для наших терен є такий вид “чоловічих” ігор 

як хардбол (http://pravda.if.ua/day-2012-11-5.html); Зорбінг – це одночасно і політ, і 

відчуття невагомості, і вільне падіння (http://www.ozzon.com.ua/zorb.php); 

Парасейлінг – це політ на парашуті (парасейлі) за катером (http://vid.zao.com. 

ua/shho-take-parasejling/). 

Отже, проаналізований фактичний матеріал переконує, що з-поміж новітніх 

запозичень 80% становлять англізми, 18% – запозичення з інших європейських 

мов, 2% – запозичення з неєвропейських мов. Переважна більшість запозичень 

потрапили до української мови безпосередньо з мови-джерела. За семантичним 

критерієм усі неозапозичення об’єднуємо в шістнадцять лексико-семантичних 

груп.  

http://www.ozzon/
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Висновки до другого розділу 

 

За походженням новітні запозичення формують дві групи лексичних 

одиниць: ті, що потрапили до лексичного складу української мови з європейських 

мов, і ті, які вона запозичила з неєвропейський мов. З-поміж неозапозичень 

першої групи домінують англізми (80 %) – запозичені з англійської мови чи за її 

посередництва лексичні одиниці, активне входження яких до української мови 

зумовили глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі. У їхньому складі 

функціонують абревіатури, звичайно не зафіксовані словниками української мови 

чи спеціальними лексикографічними працями. Саме цей чинник зумовлює 

наукову зацікавленість дослідників складноскороченими лексичними одиницями, 

що є своєрідним свідченням покращення контактів української мови з іншими 

мовами світу.  

Значно меншу групу неолексем утворили запозичення, які потрапили до 

української мови з інших європейських мов: італійської, німецької, французької, 

іспанської (18%). 

Кількісно обмежену і семантично окреслену групу (2%) формують 

неозапозичення із неєвропейських мов – японської та китайської. Здебільшого це 

спортивні терміни, найменування певних мистецьких жанрів, назви страв та 

напоїв тощо. 

Відповідно до вживання новітні запозичення в українській мові формують 

дві групи. Це лексеми з широкою сферою застосування та лексичні одиниці з 

вузькою сферою застосування. До складу новітніх запозичень, що мають широку 

сферу використання, входять чужомовні слова з властивою їм високою 

частотністю вживаності в мовленні українців, а також, крім запозичених недавно, 

лексеми, переважно англізми, що функціонували в українській мові раніше, були 

зафіксовані словниками української мови, а нині розвинули нові лексичні 

значення або набули нових семантичних відтінків.  

Групу запозичень із вузькою сферою застосування структурують чужомовні 

слова, специфіка яких полягає в тому, що їх уживають окремі групи людей, 
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пов’язані між собою професійною діяльністю. Складниками цієї групи є також 

англізми-сленгізми; англізми-жаргонізми; англізми-оказіоналізми, що 

вирізняються емоційно-експресивною забарвленістю та стилістичною 

маркованістю. 

За способом запозичування нові чужомовні лексеми входять до складу 

української мови двома шляхами, а саме: безпосередньо з мови в мову та 

опосередковано – з однієї мови в другу за посередництва іншої мови. У групі 

досліджуваних запозичень кількісно переважають англізми, які потрапили до 

мови-реципієнта безпосередньо з мови-джерела. 

Проаналізовані новітні запозичення сформували шістнадцять лексико-

семантичних груп, що позначають поняття, пов’язані з бізнесом, цінними 

паперами, маркетингом, управлінням підприємством, мобільним зв’язком, 

шахрайством, спортом, туризмом, назвами страв, напоїв десертів тощо.  

Отже, новітні запозичення є одним із важливих джерел збагачення 

лексичного складу української мови. Активне їх функціонування у багатьох 

важливих сферах діяльності українців зумовлено позитивними змінами суспільно-

політичних умов, актуалізацією певних реалій, для яких в українській мові або не 

було адекватних позначень, або існуючі позначення з тих або тих причин не 

влаштовували носіїв мови. Зміни суспільно-політичного, державного й 

економічного устрою України, зміна форми власності, науково-технічний прогрес 

та інші події й процеси продовжують відбуватися і слугують важливим чинником 

поповнення українського лексикону новими словами за рахунок запозичень. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СЕМАНТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

 

3.1. Параметри семантичної адаптації чужомовної лексики 

 

У наукових студіях останніх десятиліть спостерігаємо тенденцію до 

активного вивчення процесів семантичної адаптації чужомовної лексики, що є 

одним із важливих чинників її освоєння мовою-реципієнтом. Семантичну 

адаптацію визначають як входження іншомовної лексичної одиниці до лексико-

семантичної системи певної мови, становлення та подальшу еволюцію значення 

слова на новому мовному ґрунті та вважають найважливішою умовою 

остаточного укорінення таких слів у системі мови-реципієнта [143, c. 117; 51, 

c. 5]. Різним аспектам семантичних змін запозиченого слова присвятили праці 

О. Муромцева [118], Н. Клименко [77], Є. Карпіловська [80], О. Стишов [164], 

Л. Архипенко [7], Л. Кислюк [73], І. Каминін [68], Н. Попова [136] та ін. 

Так, визначаючи чинники, що зумовлюють семантичне пристосування 

запозиченого слова, О. Муромцева зазначає, що процес семантичної адаптації 

іншомовного слова до системи мови-реципієнта залежить насамперед від 

особливостей семантики самого запозичення та від впливу семантичних систем 

мов-посередниць [118, c. 93], адже «саме лексико-семантична система мови-

реципієнта стимулює подальший розвиток або зникнення того чи того слова з 

лексичного фонду мови, що запозичує» [4, c. 69]. 

О. Тараненко до причин семантичних зрушень у слові відносить прагнення 

до економії мовних зусиль та засобів, простоти, влучності, пошуку нової 

емоційності та експресивності, уніфікації і диференціації [165, c. 3 – 7].  

Зміни семантичної структури запозиченого слова дослідники визначають 

неоднаково. 

Н. Попова вважає, що семантична структура нової запозиченої лексеми 

формується в українській мові незалежно від семантичної структури етимона в 
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мові-джерелі. Дослідниця виявила в аналізованій нею лексиці такі семантичні 

зміни, які полягають в уточненні, звуженні чи розширенні семантики [136, c. 75]. 

Інші мовознавці пропонують виокремлювати звуження та розширення значення 

слова, метафору, метонімію, гіперболу, літоту, синекдоху [131, c. 121]; 

розширення значення, звуження семантики, узагальнення, спеціалізація, перенос 

значення (метафора і метонімія), поліпшення значення, погіршення значення, 

конверсія, скорочення, імплікація, лексична асиміляція, збіг нового значення зі 

старим та ін. [5, c. 149].  

Мовознавці Л. Архипенко [7], В. Гак [36], Є. Сенько [147] пропонують п’ять 

типів семантичних змін у значенні чужомовної лексеми. 

Л. Архипенко, зокрема, визначила такі зміни семантики: звуження, 

розширення, спеціалізація значення, деталізація і конкретизація значення [7, c. 4 – 

5]. 

В. Гак виокркмив п’ять типів основних семантичних відношень між 

поняттями: 1) відношення рівнозначності, ідентичності (збіг об’єктів двох 

понять), якому відповідає синонімія; 2) відношення виключення, що лежать в 

основі процесу зміщення; 3) відношення контрадикторності, якому відповідає 

антонімія; 4) відношення підпорядкування, включення, що породжує протилежно 

спрямовані семантичні процеси – розширення або звуження; 5) відношення 

перехрещування як перенесення [36, c. 16 – 17]. 

Є. Сенько керувалася такою класифікацією семантичних змін запозичень: 

1) спрощення семантичної структури (запозичення слова в одному чи кількох 

значеннях при його значно мирній полісемії в мові-джерелі); 2) ускладнення 

семантичної структури, поява нових значень на ґрунті мови-реципієнта, у тому 

числі й таких, яких запозичене слово не мало в мові-джерелі); 3) звуження 

значення запозиченого слова внаслідок його спеціалізації; 4) розширення 

значення зумовлене генералізацією відповідного поняття; 5) зміна значення [147, 

c. 15 – 16]. 

Г. Пауль виокремлює чотири різновиди значеннєвих змін: 1) спеціалізація 

значення внаслідок звуження обсягу і збагачення змісту; 2) збіднення змісту 
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уявлення, пов’язаного з розширенням обсягу; 3) перенесення назви на основі 

просторових, часових або каузальних зв’язків; 4) ті зміни значень, які не можна 

віднести до одного з трьох названих різновидів: гіпербола, грубі висловлювання, 

літота, евфемізми, іронія [130, c. 124].  

Науковці Т. Димитрова [51], В. Заботкіна [63], Ю. Малахова [110], 

Н. Попова [136], С. Ульман [201], В. Фурса [181] вказують на три типи 

семантичних змін. 

Так, на переконання Т. Димитрової, основними типами змін у семантиці 

чужомовних лексем є: звуження (конкретизація), розширення (генералізація), зсув 

або перенесення (метонімія або метафора) [51, c. 6]. 

В. Заботкіна вважає, що в основі семантичних процесів лежать три осі: 

1) вісь редукування (зменшення) компонентів значення; 2) вісь індукування 

(додавання) складників; 3) вісь субституції (заміни) одних компонентів іншими 

[63, c. 8]. 

Ю. Малахова, досліджуючи функціонування японських запозичень в 

українській мові, зазначає, що запозичене слово потрапляє в іншу мову 

звільненим від будь-яких зв’язків і асоціацій, позбавленим внутрішньої форми. 

Завдяки цьому воно може зазнавати значеннєвих змін, не притаманних мові-

джерелу. Вона вважає за доцільне поділити запозичення на дві групи. Першу 

групу запозичень, на її думку, становлять лексеми, які в українській мові 

функціонують у тому самому семантичному обсязі, що й у мові-джерелі. Серед 

них можуть бути як однозначні, так і багатозначні слова. До другої групи 

запозичень вона відносить ті лексеми, які зазнали змін семантичного обсягу в 

новому мовному середовищі. З-поміж них дослідниця виокремлює: 

1) запозичення, чий семантичний обсяг вужчий, ніж у рідній мові; 2) запозичення, 

чий семантичний обсяг ширший, ніж у рідній мові [110, c. 10]. 

С. Ульман свого часу зазначав, що семантика слова зазнає звуження, 

розширення та переносу значення. Синекдоха та еліпсис розглядались ним як 

випадки звуження чи розширення значення. Звуження значення, на думку 

науковця, відбувалось у тому разі, коли значення переносилось з цілого на 
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частину, з роду на вид тощо; відповідно розширення значення відбувалось у 

протилежних випадках. Метонімія та метафора розглядались як різновиди 

переносу значення [201, c. 209].  

На думку В. Фурси, процес семантичного освоєння запозичених слів, 

відбувається в таких напрямках: 1) зміни семантичної структури, обсягу та 

характеру значень під час входження до лексико-семантичної системи української 

мови та функціонування в ній; 2) перегрупування значень у семантичній 

структурі невідмінюваних іменників, що пов’язане здебільшого з розвитком 

нового значення; 3) пристосування до лексико-семантичної системи української 

мови внаслідок взаємодії з близькими за значенням словами [181, c. 28 – 29]. 

Думка О. Мороховського може бути своєрідним підсумком огляду етапів 

асиміляції запозичень на мовному ґрунті мови-реципієнта «ступенів асиміляції 

може бути як завгодно багато, і ця проблема не стільки є лінгвістичною, скільки 

соціально-психологічною» [116, c. 23]. 

Спираючись на дослідження науковців та їхні погляди щодо специфіки 

асиміляції запозичень, викладені вище, а також на матеріали нашої картотеки, 

процес семантичного освоєння новітніх запозичень в українській мові ми 

розуміємо як: а) зміна семантичної структури запозиченого слова за рахунок 

збільшення чи зменшення семантичного обсягу його значень; б) втрата старого і 

розвиток нового значення запозиченого слова; в) пристосування семантики 

нового запозичення до лексико-семантичної системи української мови під час 

функціонування в ній. З огляду на це виокремлюємо чотири групи неозапозичень. 

Першу групу сформували лексеми, які звузили своє значення. Друга група 

охоплює запозичення, що розширили свій семантичний обсяг. Третю групу 

репрезентують лексеми, які не змінили своєї семантики і в українській мові 

функціонують у тому ж семантичному обсязі, що й у мові-джерелі. До четвертої 

групи входять запозичені лексеми, що змінили свою семантику за рахунок втрати 

старого і розвитку нового значення.  
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3.2. Звуження значень новітніх запозичень 

 

Більшість новітніх лексем чужомовного походження в процесі запозичення 

переймаються звичайно з одним, зрідка з двома значеннями, які і формують 

основний зміст запозичення. На цей семантичний процес звертав увагу свого часу 

Л. Булаховський і зауважував, що «при запозиченні слів однієї мови в іншу 

засвоєне слово звичайно стає вужчим, спеціальнішим за своїм значенням, і це 

зрозуміло: слова запозичуються звичайно ізольовано, в поодиноких випадках їх 

вживання, а не тими етимологічними групами (гніздами), якими вони живуть на 

рідному їм ґрунті» [25, с. 68].  

А. Іваницька з цього приводу зазначила, що «звуження смислової структури 

слова при його входженні в нову систему було неминучим, оскільки запозичення, 

як правило, зумовлювалось необхідністю спілкування в одній визначеній 

мовленнєвій ситуації» [65, с. 19]. І. Каминін, досліджуючи функціонування 

запозичень побутової сфери в українській мові, стверджує, що «у переважній 

більшості випадків запозичується, справді, не вся семантична структура 

полісемантичного слова-етимона, а тільки частина її. Спрощення структури 

супроводжується втратою окремих значень при запозиченні» [67, с. 10, 13]. І це, 

за словами науковця, свідчить про те, що «звуження – більш характерний процес, 

який відбувається при входженні запозиченої лексичної одиниці в приймаючу 

мову» [67, с. 14]. Н. Попова, досліджуючи англійськомовні запозичення в 

українській мові, указує на те, що «приклади спрощення семантичної структури 

на основі прямого номінативного значення можна виявити серед багатьох 

запозичень з англійської мови. Звуження значення виявляється в тому, що воно 

охоплює менше коло явищ» [135, с. 8]. В. Мартинек зазначає, що звуження 

семантичного об’єму запозичення в період проникнення в мову-рецептор є 

«однією із закономірностей процесу запозичення» [112, с. 23]. Проте 

Т. Димитрова, досліджуючи семантичне освоєння французьких запозичень у 

російській та болгарській мовах, стверджує, що «… під час переходу 

багатозначного прототипу в мову, яка запозичує, з частиною своїх значень 
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спостерігається зменшення його смислового об’єму в мові-реципієнті, тобто 

зменшується коло понять, які закріплені за даним словом, внаслідок його 

входження в нову мовну систему [51, с. 8]. Проте дослідниця наголошує «при 

переході слів з однієї мови в іншу обидва процеси – збереження або зменшення 

смислового обсягу етимона – однаковою мірою мають місце, а саме: не 

спостерігається домінування другого, як звичайно вважають дослідники 

запозичених слів» [51, с. 7].  

Так, новітня англійськомовна лексема баєр (англ. buyer) в рідній мові має два 

значення: 1) ‘людина, яка купує щось дуже дороге’; 2) ‘людина, чия робота 

полягає у виборі товарів для великих магазинів’[OALD, p. 205 – 206]. В мові-

реципієнті цей англізм функціонує з одним значення – ‘фахівець із закупівель, 

який формує асортимент продукції для певної купівельної категорії і в певному 

ціновому діапазоні’ (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer), напр.: 

Основне заняття баєрів, особливо тих, які працюють у великих компаніях, 

закупівлі у певній товарній області (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-

bajyer). 

Неозапозичення тьютор (англ. tutor) в англійській мові функціонує з сімома 

значеннями. П’ять значень ця лексема має як іменник: 1) приватний вчитель, 

особливо той, хто навчає одного студента чи дуже маленьку групу; 2) вчитель, 

чия робота полягає в тому, щоб приділити особливу увагу студентам або групі 

студентів; 3) вчитель, особливо той, хто викладає дорослим або виконує особливу 

роль у школі чи коледжі; 4) асистент кафедри в коледжі; 5) підручник. Ще два 

значення цей англізм має як дієслово: 1) бути вихователем / наставником одного 

студента або невеликої групи; 2) працювати репетитором [OALD, p. 1652]. Проте, 

в українську мову запозичення тьютор потрапило з одним значенням: викладач, 

наставник, який допомагає студентам коледжу, університету найбільш 

оптимально побудувати навчальний процес [ВТССУМ, c. 1488]. 

Запозичення драйвер (англ. driver) у мові-джерелі зафіксовано з чотирма 

значеннями: 1) ‘водій / людина, яка керує транспортним засобом’; 2) (у гольфі) 

‘клуб з дерев’яним дахом’; 3) (комп.) ‘програмне забезпечення, яке керує 

http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer-chim-vin-zajmayetsya.html
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відправленням даних між комп’ютером і частиною обладнання’; 4) ‘одна з 

головних речей / осіб, які впливають на щось аби призвести це до досягнення 

прогресу’ [OALD, p. 469]. В українській мові це новітнє запозичення функціонує 

лише з трьома значеннями. Перше значення цієї лексеми було запозичене разом з 

новою комп’ютерною програмою, напр.: Перевірте настройки параметрів CD-

ROM в операційній системі, а також коректність встановлених драйверів 

(Керівництво з експлуатації комп’ютера, с. 11). Друге значення запозичення 

драйвер – ‘людина, яка керує транспортним засобом’ – розвинулось в українській 

мові у зв’язку з модою серед українців вживати чужомовну лексику, напр.: 

Спиртові драйвери спотикаються через даішний жезл (ІЗ, № 20, 16 – 22.05.2008, 

с. 15). Однак, функціонуючи в українській мові, англізм драйвер розвиває ще одне 

значення – ‘одна з головних речей / осіб, які впливають на щось аби призвести це 

до досягнення прогресу’, напр.: Перший заступник глави МВС Ека Згуладзе, яку в 

пресі давно називають одним з головних “драйверів” змін у відомстві, не раз 

заявляла й пояснювала (зокрема на презентації реформаторського пакета законів 

в Уряді 4 квітня), який саме зміст збираються вкласти в унормування нового 

терміну “поліцейські послуг” (ІЗ, № 23, 11.06.2015, с. 20). 

Інша англійськомовна лексема драфт (англ. draft) у мові-джерелі 

зафіксована словником «Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English» з 

п’ятьма значеннями: 1) ‘грубий письмовий варіант чогось, що не є в остаточному 

вигляді’; 2) (фін.) ‘письмове розпорядження банку для когось про сплату грошей’; 

3) ‘повинність’; 4) ‘система, в якій професійні команди в деяких видах спорту 

щороку вибирають гравців з числа студентів’; 5) ‘проект’ [OALD, р. 461].  

В мові-реципієнті це слово функціонує з двома значеннями – 1) вид 

договору з професійним спортсменом, що зобов’язує його виступати тільки за той 

спортивний клуб, який вибрав і запросив його; письмовий наказ трасанта 

контрагентові (трасатові) виплатити третій стороні певну суму грошей за траттою 

[ССІС, с. 240]; 2) система відбору нових спортсменів, застосовувана багатими 

лігами та асоціаціями командних видів спорту (http://yakpros.ru/rizne/48685), 
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напр.: Тоді він повинен подати заявку в відбір драфту (http://yakpros.ru/ 

rizne/48685). 

Лексема девайс (англ. device) у мові-джерелі має чотири значення: 

1) ‘прилад або частина обладнання, яка була розроблена, щоб зробити ту чи іншу 

роботу’; 2) ‘бомби або зброя, яка вибухає’; 3) ‘спосіб робити чого-небудь, який 

виробляє конкретний результат або ефект’; 4) ‘план або трюк, який 

використовується для отримання чогось’ [OALD, р. 418]. В українській мові 

англізм девайс функціонує із значенням ‘технічний пристрій, самостійний прилад 

або механізм, який запрограмований на виконання різних функцій’, напр.: Творці 

девайса також заявляють, що він зможе самостійно змінювати колір світла, 

наприклад, для роботи вмикатиме біле освітлення, а для відпочинку – жовте (М, 

№ 9, 25.09.2014, с. 30). 

Новітній англізм бустер (англ. booster) у рідній мові функціонує з п’ятьма 

значеннями: 1) ‘ракета, яка надає космічному апаратові додаткової потужності, 

коли він покидає землю’; 2) ‘пристрій, який збільшує потужність 

електрообладнання’; 3) ‘додаткова доза лікарського засобу для збільшення його 

ефективності’; 4) ‘річ, яка допомагає, заохочує або підіймає бойовий дух’; 

5) ‘людина, яка надає свою підтримку комусь, особливо в політиці’ [OALD, 

р. 167]. У відповідних українськомовних словниках це запозичення зафіксовано з 

одним значенням ‘пристрій для збільшення потужності або швидкості машини, 

механізму в момент особливо великих навантажень (напр. стартовий 

прискорювач у ракетній техніці)’ [НСІС, с. 108].  

Підвищуючи безпеку руху на дорогах, в Україні почали використовувати 

спеціальне дитяче крісло, яке в європейських країнах використовують уже 

тривалий час. Отже, в українській мові лексема бустер уже функціонує ще з 

одним значенням ‘дитяче сидіння, що відрізняється лише відсутністю задньої 

спинки’. Такі конструкції призначені для дітей віком від 7-ми до 12-ти років, які 

мають вагу від 22-х до 36-ти кг, і думка, що автомобільний бустер можна 

використовувати вже з 4-х річного віку,є вкрай помилковою. Адже мінімальний 

зріст дитини для безпечної їзди в такому кріслі становить 125, а в ідеалі – 135 см’ 
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(http://faqukr.ru/dim-i-sim-ja/55400), напр.: Після 7 років і до 12 вам буде необхідно 

придбати спеціальний пристрій – бустер, адже до цього віку дитина вже просто 

не поміститься в класичне автокрісло, а базові ремені безпеки ще не зможуть 

забезпечити необхідний захист (http://www.papag. net/dityachi-avtokresla-

riznovidu/). 

Лексема фітинг (англ. fitting) в англійській мові має три значення: 

1) ‘деталь, невелика частина обладнання або фурнітура’; 2) ‘обладнання будинку, 

таке як плита, освітлення або полиці, котре, як правило, закріплене, але те, що ви 

можете взяти з собою при переїзді в новий будинок’; 3) ‘можливість, подивитись 

на предмет одягу, який робиться для вас, щоб побачити, чи пасує він вам’ [OALD, 

р. 583].  

У вітчизняних словниках іншомовних слів це запозичення функціонує зі 

значенням ‘фасонна деталь, за допомогою якої з’єднують труби’ [НСІС, с. 628], 

напр.: Структура споживання ПВХ в Східній Європі відрізняється від ринку 

Західної Європи. Ринок профілів займає всього 17 %. При цьому більш за третину 

доводиться на ринок труб і фітингів (http://pidruchniki.com/19240701/ 

tovaroznavstvo). 

Чужомовна лексема букінг (англ. booking) у словниках мови-джерела 

функціонує з трьома значеннями: 1) ‘бронювання квитків, щоб поїхати кудись, 

піти в театр тощо’; 2) ‘замовлення послуг при відвідуванні театру, кінотеатру 

тощо’; 3) (у футболі) ‘акт судді, що полягає у записі імені гравця, який скоїв 

порушення, у спеціальній книзі як покарання’ [OALD, р. 166].  

В українській мові це запозичення має два значення: 1) ‘бронювання 

квитків, готелю тощо’; 2) ‘це процес взаємовідносин між артистами, клієнтом і 

агентством, що значно полегшує життя кожної зі сторін’ (http://serpantyn. 

com/tag/artista/), пор.: Неабиякої популярності останнім часом в готельних 

послугах міста зайняв новий напрямок бронювання – букінг. Яким чином його 

використовують готелі та чим він приваблює гостей міста, дізнавались 

журналісти “Марічка NEWS” (http://www.marichkanews.com/11175); Звісно, 

замовляти можна й піцу в піцерії, і пиво із супермаркету але під букінгом ми 

http://serpantyn/
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маємо на увазі замовлення движка вечірки, короля танцполу і центру програми – 

ді-джея, або, як варіант, проекту чи групи (http://nightlife.tochka.net/ua/glossary/). 

Новітнє запозичення хедлайнер (англ. headliner) у рідній мові має три 

значення: 1) ‘назва газетної статті надрукованої великими літерами у верхній 

частині головної сторінки’; 2) ‘короткий виклад найбільш важливих новин, які 

оголошують на початку програми на радіо чи телебаченні’; 3) ‘основний 

виконавець на концерті або шоу’ [OALD, р. 718]. В українській мові лексема 

функціонує з двома значеннями: 1) ‘фотонабірна машина з ручною установкою 

шрифтових шаблонів і фотоматеріалу’ [НСІС, с. 643]; 2) ‘основний виконавець на 

концерті або шоу’, напр.: Хедлайнерами фестивалю [“Бандерштат”] стануть 

культові українські гурти “Скрябін” та “Тартак” (УМ, № 110, 02 – 03.08.2013, 

с. 19). 

Впливом західного способу життя пояснюється поява лексеми лофт (англ. 

loft), яка у мові-джерелі позначає: 1) ‘простір під дахом будинку для зберігання 

речей, горище’; 2) ‘верхній рівень у церкві, або на фермі, або будівлі фабрики’; 

3) ‘квартира/апартаменти в будівлі колишньої фабрики тощо, які були 

переобладнані для проживання’; 4) ‘частина кімнати, яка знаходиться на більш 

високому рівні, ніж інші’ [OALD, р. 904]. До української мови це новітнє 

запозичення потрапило зі значенням ‘квартира/апартаменти в будівлі колишньої 

фабрики і т. ін., які були переобладнані для проживання’, напр.: Не знаю, чи 

належу я [Майкл МакКафрі] до неї [богеми], проте точно знаю, що художникам 

з дітьми і собаками лофт підходить ідеально: тут стільки робочого простору! 

Тут можна робити все що завгодно! (http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader 

2.3). 

Англійськомовна лексема лук (англ. look) потрапила до української мови 

завдяки українським дизайнерам та людям, які ретельно відстежують усі модні 

тенденції в Україні та світі. У мові-джерелі запозичення має кілька значень: 

‘погляд’, ‘зовнішній вигляд’, ‘стиль’ [OALD, р. 908 – 909]. Проте в українській 

мові новітній англізм лук функціонує лише з одним значенням, яке пов’язане зі 

сферою моди ‘певний образ людини, причому під образом розуміють не тільки 
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одяг, але й зачіску, макіяж, взуття та аксесуари (сумочка, намисто, окуляри, 

сережки, пояси тощо)’, напр.: В усіх луках цієї лінії [“Витоки”] міститься 

загадка, адже народні мотиви в колекції простежити доволі складно, якщо не 

знатися на оздоблюваних техніках українського костюма (М 1, № 2, лютий, 2015, 

с. 28). 

Ще одним “модним” запозиченням української мови є новітній англізм 

селебриті (англ. celebrity), яке функціонує в мові-джерелі з двома значеннями: 

1) ‘відома людина’; 2) ‘бути відомим, синонім до слова слава’ [OALD, р. 236]. 

Проте на новому українському мовному ґрунті лексема звузила семантику і має 

лише одне значення: ‘відома людина’, напр.: Активісти фанатського руху, 

вітчизняні селебриті та звичайні уболівальники об’єдналися у неформальну 

“Партію фанатів України” (УМ, № 99, 11.02.2012, с. 2). 

У процесі підготовки до проведення в Україні чемпіонату Євро-2012 перед 

керівниками міст, у яких мали відбутися футбольні матчі, виникла проблема 

проживання великої кількості футбольних уболівальників та туристів, з-поміж 

яких було багато студентів та людей середнього достатку. Готелів в українських 

містах було небагато, а проживання в них – достатньо недешеве. Тому в 

українських містах почали облаштовувати нові заклади для проживання 

туристів – хостели, головною відмінністю яких від готелів є плата за ліжкомісце, 

а не за номер для проживання.  

Лексема хостел (англ. hostel) y мові-джерелі має два значення: 1) ‘дешеве 

житло з харчуванням для студентів, робітників або туристів’; 2) ‘будівля, яка, 

здебільшого, працює з благодійності, де можуть зупинитися на короткий час 

люди, які не мають власного житла, гуртожиток для безхатченків’ [OALD, р. 754]. 

В українській мові новітнє запозичення хостел функціонує з одним значенням: 

‘тимчасове житло економ-класу для туристів, орієнтоване в основному на 

молодь’. Напр.: Не всі постояльці хостела – студенти. Це можуть бути активні 

мандрівники, які просто звикли до самостійного вивчення країни і здатні самі 

застелити своє ліжко (http://www.tour2kiev.com.ua/ua/ hostels/hos…html). 
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Однією з нових професій, що з’явилися на українському ринку праці, є 

хостес (англ. hostess). Це англійськомовне запозичення в мові-джерелі має чотири 

значення: 1) ‘жінка, яка запрошує гостей на обід, господиня’; 2) ‘жінка, яку 

найнято, щоб вітати і розважати людей в нічному клубі’; 3) ‘жінка, яка розмовляє 

з гостями на телебаченні чи радіошоу, синонім до слова конферансьє’; 4) ‘жінка, 

яка вітає клієнтів у ресторані’ [OALD, р. 754].  

В українській мові новітній англізм хостес функціонує з двома значеннями: 

1) ‘співробітник ресторану чи кафе, який зустрічає відвідувачів, – “господар залу” 

і “особа” закладу. Найчастіше в цій ролі виступають дівчата. Вони першими 

зустрічають гостей, супроводжують їх до столика, допомагають розібратися в 

меню і вибрати замовлення та ін. Іншими словами, вони грають роль привітних 

господинь і роблять все для того, щоб відвідувачі почували себе комфортно’ 

(http://reshebnik.rv.ua/karjera/scho-take-hostes), напр.: Хостес – це обличчя будь-

якого свята. Вони створять для вашої урочистості красивий та оригінальний 

вид, придадуть йому пікантності (http://generalwedding.com/ua/); 2) професія 

дівчат/жінок (зрідка й парубків/чоловіків) у ресторанах і барах; фахівець 

ресторанної служби, “обличчя” ресторану (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Хостес), напр.: В обов’язок хостес входить змусити відвідувача витратити 

максимальну кількість грошей в закладі та/або забезпечити повторний прихід 

клієнта (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хостес).  

Лексема хостес трапляється лише в друкованих засобах масової 

комунікації. Вона не зафіксована українськими словниками іншомовних слів. 

У наш час у всьому світі дуже активно розвивається рекламна сфера, тому 

до української мови потрапила значна кількість чужомовної лексики з цієї сфери 

діяльності. Одним із таких новітніх запозичень є слово флаєр (англ. flyer), яке в 

англійській мові має шість значень: 1) ‘людина, яка літає літаком (зазвичай 

невеликий непасажирський літак)’; 2) ‘людина, яка подорожує літаком як 

пасажир’; 3) ‘людина, яка керує чимось на зразок моделі літаків або повітряним 

змієм із землі’; 4) ‘річ, особливо птах або комаха, що літає’; 5) ‘невеликий аркуш 

паперу, який рекламує продукт або подію, і роздається великій кількості людей’; 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
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6) ‘людина, тварина або транспортний засіб, який рухається дуже швидко’ 

[OALD, р. 597].  

В українській мові лексема флаєр функціонує з одним значенням: ‘невелика 

рекламна листівка, яка, як правило, дає право на знижку’, напр.: …. Де українські 

флаєри, постери, де представники делегації, які чергують, щоб записати своїх 

якомога раніше на виступ, де все це? (Д, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 17). 

Зараз українці активно листуються та спілкуються в мережі Інтернет, що 

сприяло проникненню численних чужомовізмів до української мови, які пов’язані 

з культурою спілкування в соціальних мережах. Таким новітнім запозиченням є 

слово флейм.  

Англійськомовна лексема флейм (англ. flame) у мові-джерелі має чотири 

значення як іменник: 1) ‘гарячий яскравий потік палаючого газу, який 

поставляється з чого-небудь, і схожий на вогонь’; 2) ‘яскраво-червоний або 

помаранчевий колір’; 3) (літературний) ‘дуже сильне почуття’; 4) (комп.) ‘гнівне 

або образливе повідомлення, відправлене комусь електронною поштою або в 

інтернеті’. У формі дієслова це запозичення має три значення: 1) (літ.) ‘писати в 

повітрі яскравим полум’ям; 2) ‘стати червоним в результаті сильних емоцій; 

зробити що-небудь щоб стати червоним’; 3) (комп.) ‘відправити комусь сердите 

або образливе повідомлення по електронній пошті або в інтернеті’[OALD, р. 585].  

У мові-реципієнті аналізована лексема функціонує лише як іменник і має 

одне значення ‘принизливий коментар, висловлений в образливій формі в процесі 

електронного спілкування, коли відсутній особистий контакт, а справжні імена 

учасників суперечки ховаються за вигаданими іменами’ [ССЛіЖ, с. 343], напр.: 

Мережевий етикет проти флеймів, адже вони часто переростають у “війни” – 

серії злісних послань, якими обмінюються, здебільшого, два або три учасники 

дискусії (М, № 9, 25.09.2014, с. 25). 

Новітній англізм лайк (англ. like) функціонує в мові-джерелі з п’ятьма 

значеннями: 1) ім. ‘що-небудь подібне (схоже, однакове)’; 2) прикм. ‘схожий, 

подібний; однаковий, рівний’; 3) дієсл. ‘подобатися, любити; надавати перевагу’; 

4) у заперечних реченнях виражає небажання; 5) спол. ‘ніби, немов’ [OALD, 
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р. 891]. На новому українському мовному ґрунті лексема лайк функціонує у 

соціальних мережах з одним значенням: ‘умовний вираз схвалення матеріалу, 

профілю користувача, фотографії через клік чи натискання функціональної 

кнопки’, напр.: “Привіт, фейсбуку! Моя сестра [Евелін] і я [Ремі] дуже хочемо 

кішку (малюнок кішки). Наш тато пообіцяв, що коли наберемо тисячу “лайків”, 

ми зможемо мати кішку. Будь ласка, поставте “like” цій фотографії. Дякуємо!” 

(ІЗ, № 47, 22.11.2012, с. 30). 

Ще одним новітнім запозиченням цієї сфери є слово спам (англ. spam – 

“spicedham”) в англійській мові зафіксовано з двома значеннями: 1) ‘дрібно 

нарізане готове м’ясо, яке звичайно знаходиться в банках і подають до столу 

холодним’; 2) ‘рекламний матеріал, надісланий електронною поштою людям, які 

його не просили, небажана пошта’ [OALD, р. 146]. 

Нині лексема спам асоціюється зі світом інформаційних технологій, проте 

має достатньо цікаву історію виникнення та функціонування в мові-джерелі. 1937 

року американська фірма “Гормел Фудз” випустила під такою назвою ковбасний 

фарш із “неліквідного” м’яса, що нагромадилося на фабриці. Неапетитний 

продукт американці не поспішали купувати, тому господар корпорації містер 

Голмер розгорнув масштабну маркетингову кампанію. Широко розрекламувавши 

свій продукт, він почав постачати консерви в армію і флот, до того ж не лише 

США, а й їхніх союзників. Історія про те, як спам став асоціюватися з небажаною, 

надлишковою й надокучливою інформацією, що “глушить” корисні 

повідомлення, пов’язана з подіями грудня 1970 року. В одній із постановок 

театральної групи “Летючий цирк Монті Пайтона”, дія якої відбувалась у 

ресторані, був епізод, коли відвідувачам закладу подають страви, в кожній із яких 

є спам. При цьому офіціантка натхненно розповідає про його переваги, а на 

задньому плані хор чоловіків в одязі вікінгів багаторазово кричить: “Спам!”. 

Паралельно існувало зовсім інше життя цього слова. Уже в 1980-і, ще до 

народження масової електронної пошти, спамом стали називати надмірну 

публікацію файлів у системах з великою кількістю користувачів і 

телеконференціях, що докучають нормальним користувачам. 1986 року в 
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конференціях “Юзнет” з’явилося безліч однакових повідомлень від Дейва Родеса, 

який рекламував нову фінансову піраміду. Заголовок вабив: “Зароби купу 

грошей”, а в листах містилася інструкція, як це зробити. Автор запопадливо 

дублював свої тексти, тому їх і почали порівнювати зі спамом із того самого 

скетчу. Однак загальновизнаною датою народження електронного спаму 

вважається 5 березня 1994 року. Згодом, коли тенета світової мережі стали 

доступні чи не кожному охочому в ній поблукати, спам став над популярним. Він 

у буквальному й переносному значеннях слова дістав усіх без винятку 

користувачів. Про велетенські розміри цього явища свідчить така статистика: 

частка спаму у світовому поштовому трафіку становить близько 80%. 

Здебільшого це реклама. Так деякі легальні компанії просувають свої товари або 

послуги. Проте варто зауважити, що спам – це не лише рекламні поштові 

повідомлення. Це й антиреклама – заборонена законодавством про рекламу 

інформація. Спам поширюється не лише через електронну пошту. Дістати його 

можна й через миттєві повідомлення (як ICQ, AI, Skype та ін.). Рекламні есемески, 

що надходять на мобільні телефони, – також спам (М, № 3, 28.03.2013, с. 26 – 27).  

В українській мові слово спам функціонує з одним значенням: ‘некорисна 

інформація рекламного характеру, яку розсилають великій кількості абонентів 

електронної пошти’ [ССЛіЖ, c. 319], напр.: Спам – джерело низки серйозних 

проблем. Звісно, часто користувачі просто не звертають уваги на мережеву 

рекламу, видаляючи такі повідомлення зі своїх поштових скриньок (М, № 3, 

28.03.2013, с. 27)  

Отже, звуження семантики новітнього запозичення на новому мовному 

ґрунті є більш характерним явищем, ніж розширення. Характерною ознакою є те, 

що деякі неозапозичення, здебільшого англізми, втрачаючи одне чи двоє значень, 

функціонуючи в українській лексико-семантичній системі може розвивати нове 

значення. Новітні запозичення входять до української мови, здебільшого для 

позначення певного приладу, пристрою або якогось явища, а не з усією 

сукупністю семантичних значень мови-джерела. Тому можна стверджувати, що 



116 

 

  

звуження семантичної структури новітніх запозичених лексем відбувається 

внаслідок їхньої спеціалізації. 

 

3.3. Розширення значень новітніх запозичень  

 

Дослідники по-різному тлумачать розширення семантики слова. 

А. Малявін переконує, що це «мовна паралель індукції – розумової операції, що 

полягає в русі думки від конкретного до абстрактного, від знання одиничних 

або окремих фактів до знання загального правила» [111, c. 161]. Д. Дергач 

зазначає, що розширення семантики слова – це «розвиток від більш 

конкретного до більш загального» [50, c. 199]. Р. Будагов розуміє розширення 

значення слова так: «Пориваючи зі своїм початковим обмеженим значенням, 

слово ніби виривається в простір, набуває більш широкого узагальнювального 

змісту, обростає різними додатковими відтінками» [24, c. 30]. 

Німецький дослідник Г. Пауль розширення значення слова пов’язує зі 

збідненням змісту висловлення, можливим унаслідок переважання одного з 

уявлень про слово (одного з його значень) у свідомості мовців над усіма 

іншими: мовець, керуючись певним уявленням про лексему, уживає її на 

позначення будь-чого, що відповідає цьому уявленню [130, c. 91 – 92]. 

Н. Шкуратяна та С. Шевчук убачають у розширенні семантики слова 

додавання нових лексико-семантичних варіантів до його семантичної 

структури: «Зміна лексичного значення слова, – наголошують вони, – 

виявляється у тому, що в процесі розвитку суспільства й мови слово може 

набувати нового значення, отже, його лексичне значення розширюється» [191, 

c. 154].  

М. Жовтобрюх дав таке тлумачення поняття розширення значення слова: 

«У процесі розвитку мови можуть виникати нові значення слова, а отже, його 

значеннєвий або семантичний обсяг змінюється, поповнюється, розширюється» 

[61, c. 61]. І. Ющук вважає, що «при розширенні обсягу значення кількість 

охоплюваних словом предметів, явищ зростає» [196, c. 166]. З огляду на 
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вищезазначене вважаємо, що розширення значення слова – це зміни, які 

пов’язані із семантичними трансформаціями в слові, під час яких збільшується 

коло позначуваних словом понять та обсяг семантики слова. 

О. Стишов окреслює два типи розширення семантики слів: 1) розширення 

змістового обсягу значення, тобто додаванням певних інноваційних сем; 

2) долучення до відомого або відомих значень якогось слова зовсім нового 

окремого значення [164, c. 219 ]. 

Обстежений матеріал доводить, що новітні запозичення дуже активно 

функціонують в українській мові, масово поширюються серед мовців, 

проходять апробацію на доцільність їхнього використання та засвоєння. 

Розширення семантики новітнього чужомовного слова можемо 

проілюструвати на прикладі лексем дилінг, фаст-фуд, плотер, домен, багі, 

вайфайтер, лакшері, кейтеринг, топінг, шрек та ін. 

Новітнє англійськомовне запозичення, що потрапило до української мови 

останніми роками, лексема дилінг (англ. dealing). В англійській мові це слово має 

три значення: 1) ‘угода підприємницької діяльності, відносини з ким-небудь у 

бізнесі’; 2) ‘спосіб ведення бізнесу з ким-небудь’; 3) ‘купівля і продаж’ [OALD, 

p. 392]. В українській мові дилінг функціонує з одним значенням. Так, у Новому 

словнику іншомовних слів за редакцією Л. Шевченко зазначено дилінг – 

‘приміщення, в якому співробітники банку або компанії (дилери) здійснюють 

операції з валютою, депозитами, цінними паперами, золотом за допомогою 

телефонів, телексів, факсів та іншої техніки’ [НСІС, c. 193], напр.: ДИЛІНГ 

[ДИЛИНГ] – спеціально обладнане приміщення, в якому дилери проводять 

біржові операції (укладають угоди), використовуючи технічні засоби зв’язку, 

передачі і обробки інформації (http://cyclop.com/content/view/781/58/1/17/). У 

зв’язку з інтенсивним розвитком банківської сфери України з’являються нові 

послуги та операції з грошима, це зумовлює вживання лексеми дилінг з іншим 

значенням, яке фіксує Великий тлумачний словник сучасної української мови за 

редакцією В. Бусла: ‘здійснюване банками, фінансовими компаніями надання 

послуг із продажу іноземної валюти, цінних паперів, та ін.’ [ВТССУМ, c. 295], 
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напр.: Дилінг – операції купівлі-продажу, які банк здійснює від власного імені, але 

за дорученням та за кошти клієнтів (http://bookish.link/bancovskaya-sistema-

kniga/diling-20172.html). Крім того, у засобах масової комунікації трапляється 

вживання запозичення дилінг зі значенням – ‘назва кредитної агенції’, напp.: 

Кредитна агенція “Дилінг”, всіляко сприяє отриманню кредиту якомога 

вигіднішого і максимально відповідного запитам наших клієнтів (http://kdt.pp.ua/ 

kreditne-agentstvo-diling). Отже, новітній англізм дилінг в українській мові набуває 

нових значень і відтак розширює семантику. 

Після проголошення незалежності України кордони держави стали 

відкритими, українське суспільство почало активно засвоювати явища, властиві 

західному способу життя. Наприклад, усією територією України почала швидко 

ширитися мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, їжу в яких 

готують і подають дуже швидко. Синонімом страв швидкого приготування стало 

слово фаст-фуд.  

Новітнє запозичення фаст-фуд (англ. fast food) в англійській мові має 

значення – ‘гаряча їжа, яка подається дуже швидко в спеціальних ресторанах, і 

береться навинос, щоб з’їсти на вулиці’ [OALD, р. 550]. Українські словники 

фіксують двa значення цієї лексеми: 1) ‘продукти швидкого приготування’; 

2) ‘мережа закладів швидкого харчування’ [НСІС, с. 619]. Проте останнім часом 

на українськомовному ґрунті з’явилось ще одне метафоричне значення цього 

запозичення: 3) ‘не надто якісний радіо- та телепродукт’, напр.: Коли я [Юліана 

Лавриш] маю нагоду побувати в Європі, завжди приєднуюся до аудиторії 

слухачів хвилі класичної музики. Якось у розмові зі своїми українськими друзями-

радійниками я запитала, чому не можна запропонувати такий культурно-

естетичний розвиток нашому слухачеві, на що колеги відповіли, що ніхто не 

слухає класичної музики, рейтинги такого ЗМІ будуть надто мізерними й “не 

прогодують” себе. Виявляється, що “годувати” аудиторію російською попсою 

та шансоном більш прибутково. Зрештою, проблема станції класичної музики 

майже співзвучна з проблемою культурних проектів на українському телебаченні. 

http://bookish/
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Це обмежує вибір, адже разом із забігайлівкою з фаст-фудом споживачеві 

варто запропонувати ресторан чи кафе (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21). 

Ще одним новітнім запозиченням української мови є слово плотер (англ. 

plotter). У мові-джерелі ця лексема має два значення: 1) ‘людина, яка складає 

таємний план, синонім до слова змовник’; 2) ‘пристрій, який перетворює дані з 

ком’ютера у вигляді графіка, як правило, на папері’ [OALD, р. 1158]. У 

відповідних словниках української мови лексема плотер зафіксована з такими 

значеннями: 1) ‘широкоформатний графічний принтер’; 2) ‘нанесення на папір 

або на інший матеріал діаграм, графіків та ін. за допомогою спеціальної 

комп’ютерної програми’; 3) ‘ріжучий плотер – спеціальний пристрій для 

автоматичного комп’ютерного розрізання плівки-самоклейки, рулонних і 

листових матеріалів за заданим контуром’[НСІС, с. 479]. У Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови зазначено: англізм плотер з позначкою спец. 

‘пристрій в ЕОМ, який виводить інформацію у вигляді графіків’ [ВТССУМ, 

c. 985]. До Словника української мови цей чужомовізм внесено з позначкою 

інформ. ‘друкувальний пристрій ЕОМ для виведення графічної інформації; 

графічний принтер’ [СУМ, c. 794]. Отже, новітнє запозичення плотер в 

українській мові набуло нових значень і в тикий спосіб розширило семантику.  

Лексема домен (англ. domain) потрапляє до української мови разом з 

активним використуванням українцями персональних комп’ютерів. Слово має 

французьке походження, проте до української мови увійшло через посередництво 

англійської мови, де воно означає: 1) ‘галузь знань або діяльності’; 2) ‘землі у 

власності або під владою конкретної людини, уряду і т. ін.’; 3) (комп’ютерне) 

‘набір веб-сайтів в інтернеті, які закінчуються тією cамою групою літер, 

наприклад “сом”, “орг.” ’; 4) (математичне) ‘діапазон можливих значень якої-

небудь змінної’ [OALD, с. 452]. Українські словники фіксують шість значень 

цього запозичення: 1) ‘спадкове земельне володіння короля в країнах Європи за 

середньовіччя’; 2) ‘особисте земельне володіння середньовічного феодала’; 

3) ‘ділянка намагнічення феромагнетику’; 4) (спеціальне) ‘множина всіх 

можливих значень деякого атрибута’; 5) ‘частина речовини, що має відмінні від 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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решти речовини фізичні властивості’; 6) (технічне) ‘частина інформаційного 

інтернет-простору, асоційована з певним власником (державою, організацією, 

індивідом)’ [ВТССУМ, с. 316].  

Додаткове змістове навантаження цього слова в українській мові можна 

встановити на основі зафіксованих контекстів. Як засвідчують приклади, домен 

здебільшого функціонує із значенням ‘ім’я (назва) сайту’, напр.: Ви забудете 

заплатити за домен – і сайт просто зникне (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

В англійській мові полісемантична лексема багі (англ. buggy) позначає: 

1) ‘маленький автомобіль, часто без даху або дверей, який використовується для 

певної мети: пересування в саду, на пляжі тощо’; 2) ‘різновид дитячої колиски’; 

3) ‘карета для одного або двох чоловік, запряжена одним конем’ [OALD, р. 194]. 

У відповідних українськомовних словниках ця лексема зафіксована з одним 

значенням: ‘одно- або двомісний спортивний автомобіль зі змінним відкритим 

кузовом і твердою рамою, який використовується на пересічній місцевості’ [248, 

с. 141; НСІС, с. 76]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

зазначено два значення: 1) ‘двомісний гоночний автомобіль підвищеної 

прохідності’; 2) ‘різновид автоспорту, що використовує автомобіль такого типу’ 

[ВТССУМ, c. 54]. До Словника української мови цей англізм внесено з позначкою 

спорт. ‘легкий одномісний високо маневрений спортивний автомобіль, який 

використовують у змаганнях з їзди на пересічній місцевості’ [СУМ, c. 39]. Проте, 

функціонуючи в українській мові, ця лексема розвинула ще два значення: 

1)‘спеціальний 3-х колісний візок, управління в якому здійснюється за рахунок 

повороту переднього колеса ногами’ [НХДП, c. 8]; 2) ‘військовий автомобіль 

закордонного виробництва, що використовується на території України в зоні 

АТО’ напр.: Воєнне багі здатне вивезти з поля бою двох поранених у своєрідних 

бокових кишенях (ІЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 17). 

Зауважимо, що розширення значення новітнього запозичення може і не 

бути зафіксованим словниками, але активно функціонує в ЗМІ чи розмовному 

контексті. Проілюструвати цей факт можемо на прикладі лексем вайфайтер, 
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лакшері, кейтеринг, топінг та шрек, що потрапили в українську мову останніми 

роками.  

Лексема вайфайтер (від англ. Wi-Fi) активно функціонує в розмовному 

мовленні українців, особливо молодшого покоління. Новітнє запозичення 

вайфайтер в українській мові розвинуло два значення:1) ‘особи, які користуються 

послугами Wi-Fi’; 2) ‘назва нового інтерактивного проекту, з великою кількістю 

гумору, чуток і сенсацій’, пор.: Київ готується до Євро-2012 та намагається 

відповідати європейським вимогам, для зручності фанатів збільшується 

кількість місць, де працює WI-FI. Тепер десятки молодих вайфайтерів у парках 

та на вулицях працюють із комп’ютерами, готуються до іспитів та 

розважаються в інтернеті (ТК Київ); Також канал [ТЕТ] запустить незвичний 

зірковий таблоїд – програму “Вайфайтери” (http://teleprostir.com/exclusive/show). 

Два значення цього новітнього запозичення, зафіксовані в мові засобів масової 

інформації, засвідчують, що лексема вайфайтер розширила семантичне значення 

на українському мовному ґрунті. 

Модним у наш час став новітній англізм лакшері (англ. luxury), який у мові-

джерелі має три значення: 1) ‘володіння (користування) спеціальними і дорогими 

речами, зокрема, продуктами харчування і напоями, одягом та оточуючими 

предметами’; 2) ‘річ, яка коштує дорого і тішить власника, але не є істотною’; 

3) ‘задоволення або перевага’ [OALD, c. 920]. В українській мові лакшері 

функціонує зі значенням – ‘розкіш’, напр.: Косметика, парфумерія, одяг 

“лакшері” – це самі зрозумілі і комусь навіть доступні речі з цього елітного 

середовища проживання. Але це також і ексклюзивні ресторани (“5 зірок”), їжа 

(ікра біла, шампанське Krug), побутова техніка (телевізори Westvision), 

автомобілі, яхти, ювелірні вироби з елітним камінням, годинники, морські та 

гірськолижні курорти, готелі, бутики, салони краси, кінотеатри, в які дорога 

простому смертному просто закрита (http://faqukr.ru/krasa/4620-vabit-slovo-

laksheri). 

Лексема лакшері не зафіксована лексикографічно в українській мові, але, 

функціонуючи на українськомовному ґрунті, розвинула ще три значення: 
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1) ‘сегмент ринку товарів роскоші і послуг класу люкс-преміум’ (http://slovotvir. 

org.ua/words/laksheri); 2) ‘заклад громадського харчування’; 3) ‘назва театру-

мюзиклу’, пор.: Люкс – це дорого, якісно і часто яскраво, лакшері – це 

престижно, солідно і майже завжди непомітно: саме ці характеристики 

традиційно називають маркетологи, визначаючи лакшері-сегмент (http:// 

slovotvir.org.ua/words/laksheri); Нині модно називати свої підприємства 

іншомовними словами. Роззирніться навколо: майже кожна назва магазину одягу 

містить у собі слово “Fashion” (англ. мода) чи “Style” (англ. стиль). Нерідко, 

вочевидь, для надання колориту вивісці, такі слова транслітерують. От і 

виходить щось на зразок ресторану “Лакшері” (що на бульварі Дружби Народів) 

(http://vip.volyn.ua/); У цей день [16 вересня 2013] для гостей свята виступали 

шоу-балет “Парадіз”, театр-мюзикл “Лакшері”, ансамбль “Кураж” (http://party 

ofregions.ua/ua/news). Отже, запозичення лакшері в українській мові набуло нових 

значень і тим самим розширило свою семантику. 

Новітнє запозичення кейтеринг (англ. catering) відтворює у мові-джерелі 

значення ‘робота з надання продуктів харчування та напоїв для зустрічей і 

світських заходів’ [OALD, p. 233]. В українській мові функціонує з двома 

значеннями. Перше значення було перейнято з англійської мови, бо потрапило до 

мови-реципієнта разом з назвою нового виду послуг у сфері харчування, напр.: 

Займаємось виїздним обслуговуванням, а саме: організацією фуршетів, банкетів 

та їх проведенням. Кейтеринг доступний кожному! (http://starofservice.com.ua/ 

dir/kiiv/). Друге значення цього слова розвинулось на українському мовному 

ґрунті – ‘новий напрямок ресторанного бізнесу та індустрії розваг’, пор.: Деякі 

українські ресторатори жартують з приводу розвитку вітчизняного 

кейтерингу: всі вже легко і правильно вимовляють це слово, що є явним проявом 

того, що в Україні не тільки розібралися, що це таке, але й з’явився значний рух в 

розвитку кейтерингових послуг і почали по-справжньому боротися за клієнтів 

(http://ua.textreferat.com/ referat-940-1.html). Отже, новітнє запозичення кейтеринг 

в українській мові набуло нового значення і тим самим розширило своє 

семантичне значення. 
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Новітній англізм топінг (англ. topping) у мові-джерелі є моносемантичною 

лексемою зі значенням ‘шар їжі, яку викладають на поверхню страви, торта тощо, 

щоб додати аромату або покращити зовнішній вигляд’ [OALD, p. 1620]. В 

українській мові ця лексема функціонує зовсім недавно, проте розширила 

семантику і вживається у досліджуваний період з двома значеннями: 1) ‘солодкий 

соус, призначений для декорування морозива, десертів, пудингів, млинчиків, 

сирників, будь-яких кондитерських виробів’ (http://відгук.укр/ua/топпінг_ 

еммі_emmi_еммі_полуниця-r1224945.html), напр.: Топінги в кулінарії (зі 

шматочками фруктів) – це фруктові наповнювачі для м’якого морозива, 

кондитерських виробів, кави та молочних коктейлів, що мають консистенцію 

соусу (http://sweet-madam.ua/ua); 2) ‘підлога зі зміцненим верхнім шаром’, напр.: 

Підлоги зі зміцненим верхнім шаром (топінгом) – це бетонні підлоги, які мають 

особливу міцність поверхні, отриману шляхом затирки в свіжовкладений бетон 

спеціальних зміцнюючих сухих сумішей та нанесенням тонкого шару лаку-

мембраноутворювача (http://garteks.com/ua/topping.html). 

Військові дії на сході України сприяли розширенню семантики новітнього 

чужомовного слова шрек. Лексема шрек (англ. shrek) не зафіксована а ні 

англійськомовними словниками, а ні відповідними словниками української мови. 

Потрапило це запозичення до української мови з англійської, а саме з її 

американського варіанту разом з ім’ям головного героя однойменного 

мультиплікаційного фільму “Шрек”, напр.: Шрек та Фіона повертаються в дім 

після їхнього казкового медового місяця та знаходять лист від батьків принцеси 

Фіони із запрошенням на вечерю (http://moviestape.net/katalog_multfilmiv/ 

multfilm/6110-shrek-2.html); У Росії мультфільм “Шрек” став доступний для 

незрячих і слабкобачачих громадян завдяки випуску спеціальних коментарів 

(http://facty.ictv.ua/ua/index/read-news/). Функціонуючи в українській мові, ця 

лексема розширила своє лексичне значення. В Україні побудовано військову 

броньовану машину “Шрек”, яку використовують для безпечного перевезення 

бійців спецназу в зоні АТО. Таку назву броньована машина отримала за 

аналогією з кремезним і майже невразливим героєм мультфільму, пор.: Броня 
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“Шрека” також дозволяє забезпечити захист від підриву міни, еквівалентної 6 

кг тротилу, під будь-яким з коліс або V-подібним днищем автомобіля (ІЗ, № 7, 

19.02.2015, с. 4). 

Отже, входження та функціонування новітніх запозичень у лексико-

семантичній системі української мови пов’язане з ускладненням їхньої 

семантичної структури, появою нових значень, у тому числі й таких, яких 

запозичене слово не мало в мові-джерелі. 

 

3.4. Новітні запозичення, які не змінили своєї семантики 

 

Більшість чужомовних лексем є полісемантичними. Це стосується і новітніх 

запозичень, чужомовізмів, що увійшли до складу української мови порівняно 

недавно, але досить швидко семантично адаптувалися в ній. Пристосування 

неозапозичень до лексико-семантичної системи української мови відбувається не 

тільки за рахунок розширення чи звуження їхньої семантики, але й унаслідок 

взаємодії з близькими за значенням словами української мови. У цьому випадку 

запозичення не завжди набуває нових значень чи втрачає їх.  

В українській мові функціонують новітні запозичення, значення яких 

перейнято в мову-реципієнт без змін їхньої структури. Це відбувається, «якщо в 

мові, яка запозичує, відсутня необхідна номінативна одиниця для певного 

предмета, явища або поняття, запозичуване слово заповнює цей пробіл мови-

реципієнта, залишаючись єдиною назвою цього денотата» [51, c. 6]. У мові-

джерелі такі лексеми є переважно моносемантичними словами. Вони стосуються 

різних сфер діяльності людини. 

Так, розвиток, удосконалення та підвищення безпеки банківської системи не 

пройшли повз увагу шахраїв. Вони також почали підлаштовуватися під нові реалії 

та займатися злочинною діяльністю, використовуючи мережу Інтернет. Однією з 

лексичних одиниць згаданої сфери є запозичення фішинг. 

Запозичення англійськомовного походження фішинг (англ. phishing) у мові-

джерелі означає ‘обман людей, виманювання в людей особистих даних, номерів 
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банківського рахунку і т. ін. через інтернет або електронною поштою, а потім за 

допомогою цих даних викрадання в них грошей’ [OALD, р. 1132]. У мові-

реципієнті це слово використовується з тим самим значенням, напр.: Відомі 

випадки (так званий “фішинг” – phishing (passwordfishing)), коли шахраї 

телефонують до особи, яка загубила карту, представляючись інспектором 

банку, запитують, нібито з метою перевірки реєстрації картки, персональний 

ідентифікаційний номер держателя, інформацію про її реквізити (ЗМР 2, с. 97). 

Ультрамодний серед молоді новітній англізм селфі (англ. selfie) у мові-

джерелі означає ‘різновид фотографій, автопортрет, які зроблено камерою, 

смартфоном, фотоапаратом або веб-камерою власноруч, і відразу розташовано 

власниками на своїх сторінках у соціальних мережах’. З тим самим значенням ця 

лексема потрапила й до української мови, пор.: Безталанні злодюжки викрали 

iPad. І, можливо, цей злочин зійшов би їм з рук, якби крадії не вирішили зробити 

пристроєм кілька селфі. От тільки підлітки не взяли до уваги, що фото 

автоматично з’являються на сервісі incloud, стаючи доступним для всіх (ІЗ, № 5, 

05.02.2015, с. 30). 

Новітнє запозичення стилус (англ. stylus) потрапило до української мови 

разом з приладом, який воно називає. У мові-джерелі це слово має два значення: 

1) ‘пристрій на програвачі з голкою, який поміщається на грампластинку для того, 

щоб слухати музику’; 2) ‘спеціальна ручка, яка використовується для введення 

тексту або малювання зображення на спеціальному екрані комп’ютера’[OALD, 

р. 1528]. В українській мові ця лексема ще не зафіксована відповідними 

словниками, проте функціонує у засобах масової інформації та розмовному 

мовленні з двома значеннями: ‘пристрій оснащений низкою датчиків, які 

фіксують координати аксесуара в просторі та дають змогу записувати будь-які 

рухи: письмо та малювання як на папері, так і уявне, у просторі’ [ІЗ, № 6, 

12.02.2015, c. 30] та ‘своєрідний олівець або ручка, за допомогою яких людина 

має повний контроль і керування сенсорним апаратом’ (http://e-ogo.com.ua/yak-

pravilno-vibrati-stilus/). Пор.: Як приймач сигналів [для стилуса] може 
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використовуватися iPad, або будь-який інший планшет, з’єднаний зі стилусом 

(ІЗ, № 6, 12.02.2015, c. 30). 

Ще одним модним нині серед української молоді словом є лексема флеш-

моб (англ. flash-mob). У мові-джерелі запозичення має лише одне значення: 

‘заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через мобільний 

телефон або інтернет, у якій велика кількість людей швидко збирається у 

громадському місці, виконує заздалегідь узгоджені дії, а потім швидко 

розходяться’ [OALD, р. 587]. Академічними словниками української мови це 

запозичення ще не зафіксоване, проте воно активно функціонує в мовленні молоді 

та в мові преси.  

В українській мові ця лексема вживається з тим самим значенням, що і в 

мові-джерелі, пор.: Зворушена [Ліна Костенко] також “інтелектуальним флеш-

мобом”, який уже другий рік поспіль проводить молодь, почавши його в стінах 

Уманського університету і вийшовши через соцмережі в інші міста й аудиторії 

(Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2012, с. 2); Її [акції “Захисти любов”]) учасники провели 

оригінальний танцювальний флеш-моб – за участю актора в костюмі кондома – 

та роздали перехожим дві тисячі презервативів, пропагуючи безпеку в сексі (УМ, 

№ 25, 15 – 16.02.2013, с. 8). 

Запозичення снікерси (англ. sneakers від sneak) нещодавно потрапило до 

української мови завдяки модним тенденціям в одязі та взутті сучасних модників. 

Наприкінці 1970-тих років з’явилися кеди, які назвали “снікерси”. Вони були 

дуже зручні як спортсменам, так і тим, хто любив бігати підтюпцем у США. А 

перетворила снікерси в кросівки на танкетці дизайнер Ізабель Марант. Вона й 

започаткувала нову течію в моді (http://vk-podium.in.ua/a144433).  

В українській мові новітній англізм снікерси функціонує зі значенням 

‘різновид кросівок з гнучкою гумовою підошвою із шкіряним або текстильним 

верхом. Застібками здебільшого слугують шнурки або липучки (http://women. 

in.ua/). Запозичення ще не зафіксоване відповідними українськими словниками, і 

тому про лексичне значення слова можна міркувати лише з контекстів, напр.: 
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Зараз навіть під сукню “от кутюр” одягають снікерси (жіночі прогулянкові 

кросівки) (М 1, № 3, березень, 2015, с. 4). 

Чужомовне слово айфон (англ. iPhone) потрапило до української мови як 

назва мегапопулярного в усьому світі різновиду смартфону, розробленого 

американською корпорацією Apple. І в мові-джерелі, і в мові-реципієнті це слово 

є моносемантичною лексемою. В українських засобах масової комунікації 

паралельно функціонує англійський та український варіант написання цього 

слова, що засвідчує, на нашу думку, початковий рівень його адаптації на 

українськомовному ґрунті. Тому запозичення такого ступеня асиміляції ще не 

зафіксоване українськомовними словниками, але активно функціонує в 

українській мові, напр.: Нещодавно ввечері до автопатруля НГУ, що ніс службу 

на одному з маршрутів у Черкасах, звернувся по допомогу схвильований хлопець і 

сповістив, що якийсь невідомий поцупив у нього мобільний телефон Iphone 4S, і з 

нього невдовзі хтось зателефонував йому й зухвало запропонував “за невеличку 

винагороду” повернути вкрадений “девайс”. …. Помітивши патрульний 

автомобіль, він спробував утікати, але гвардійцізатримали підозрюваного, у 

внутрішній кишені куртки якого було виявлено крадений “айфон” (М, № 3, 

26.03.2015, с. 7). 

В українській журналістиці з’явився новий напрям – гонзо-журналістика 

(англ. gonzo-journalism). В англійській мові англізм гонзо-журналістика означає 

‘звітність у газетах, що має за мету шокувати або хвилювати читачів, а не давати 

правдиву інформацію’ [OALD, р. 668].  

У словниках української мови ця лексема ще не зафіксована, проте 

функціонує у засобах масової комунікації зі значенням ‘напрям у журналістиці, 

що полягає в суб’єктивному, агресивному стилі оповіді, та ще й із використанням 

сарказму, перебільшення і навіть ненормативної лексики. Вона ведеться від 

першої особи, а репортер виступає учасником подій та описує власні відчуття й 

емоції, дає оцінку тому, що відбувається. І це переважно репортажі про ті події, з 

яких для класичного репортажу нічого і взяти’ (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, 

с. 20), напр.: Так чи так, а батьком гонзо-журналістики вважається саме 
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автор “Ромового щоденника” Гантер Томпсон, котрий вів шалене, божевільне 

життя, яке й описував у своїх репортажах та документальних і художніх 

творах (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 20). 

Новітнє запозичення слоу-фуд (англ. slow-food) – напрям, що розвивається, 

він формує правильне ставлення до здорової їжі, кулінарних традицій та 

екогастрономії. Це своєрідна відповідь фаст-фуду, який фактично призводить до 

зворотних результатів (http://www.epochtimes.com.ua/health/health/pravylne-

harchuvannja-slow-food-proty-fastfudu-70834.html). В українській мові ця лексема 

функціонує з тим самим значенням, напр.: Тоді, 30 років тому, ніхто навіть не 

замислювався над органічним чи фермерським господарством, таким популярним 

сьогодні. Ніхто, крім італійців, яким настільки сподобалась ідея слоу-фуду, що 

вони не лише потіснили гігантів фаст-фуду, а навіть почали експансію на їхню 

територію (http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader 2.3). 

Новітній англізм блок-хауз (англ. block-house від нім. block-haus) потрапив 

до української мови з німецької за посередництва англійської. В англійській мові 

це слово має два значення: 1) ‘міцне бетонне укриття, яке використовується 

солдатами, наприклад, під час битви’; 2) ‘будинок з оциліндрованих колод’ 

[OALD, р. 153]. В українську мову цей англізм потрапив з одним значенням 

‘польова споруда з бетону, сталі, дерева з бійницями, пристосована для 

самостійної кругової оборони’[НСІС, с. 97]. Однак всесвітня мережа Інтернет 

дала можливість будівельникам ознайомитись у спеціалізованій літературі з 

новими методами будівництва та матеріалами. Це сприяло розвитку ще одного 

значення цього слова на українськомовному ґрунті ‘дерев’яний зруб’, напр.: Якщо 

подивитися на каркасний будинок зовні, то побачимо лише “оболонку” − 

зовнішній обробний матеріал, який може створити враження і кам’яного 

будинку (клінкерна плитка, що імітує цеглу, камінь), і дерев’яного зрубу (блок-

хауз) (http://platform.at.ua/index/).  

Із зазначеного вище можемо зробити висновок, що семантика новітнього 

англізма блок-хауз у мові-реципієнті не змінилася. 

http://tn_/
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Лексема банер (англ. banner) в англійській мові має одне значення ‘довгий 

шматок тканини з повідомленням або зображенням, який вивішують у 

громадському місці, щоб показати підтримку когось або чогось’ [OALD, р. 107]. 

Це новітнє запозичення ще не фіксується українськими словниками, проте 

функціонує в української мові з одним значенням – рекламний щит з 

повідомленням або зображенням (http://weinard.in.ua/?p=3128), напр.: Активісти 

міжнародної організації із захисту журналістів принесли 70-метровий банер із 

зображенням олімпійських кілець, які перетворюються на кривавий кастет (Д, 

№ 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 18). 

Неозапозичення кейлогер (англ. key – клавіша та logger – реєструючий 

пристрій) у мові-джерелі називає різновид комп’ютерних програм, а саме: 

‘програми, що реєструють натисканням клавіш на клавіатурі, перехоплюючи дані, 

які вводяться у разі здійснення платежів та відсилаючи їх шахраю’ (ІЗ, № 7, 

18.02.2011, с. 19). В українську мову запозичення потрапило з тим самим 

значенням, що й підтверджує наведений приклад: Найкращий захист від 

кейлогерів – використання “віртуальної клавіатури” (ІЗ, № 7, 18.02.2011, с. 19). 

У столиці відкрито мережу закладів громадського харчування New York 

Bagel Cafe, в яких значна частина меню присвячена бейглам (М 1, № 3, березень, 

2015, с. 28), які користуються шаленою популярністю в українців, бо вони дуже 

смачні, а ще й мають доволі широкий асортимент, який може задовільнити 

відвідувача з найвимогливішими смаковими уподобаннями. Новітнє запозичення 

бейгл (англ. bagel) в англійській мові це – моносемантична лексема і означає 

‘булочка у формі кола’ [OALD, р. 101]. Відповідними українськими словниками 

ця лексема ще не зафіксована, проте активно функціонує у мовленні українців та 

в українських засобах комунікації у значенні – культовий нью-йоркський хліб, 

який має досить суперечливу історію (М1, № 3, березень, 2015, с. 28), напр.: В 

останні роки, схожий чи то на пончик, чи то на здоровий бублик, бейгл стрімко 

увірвався в раціон українця, тим самим створивши гідну конкуренцію звичним 

фаст-фудам (М 1, № 3, березень, 2015, с. 28). 
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З розвитком суспільства розвиваються і способи рекламування товарів та 

послуг. Одним із способів поширення рекламних постерів є сіті-лайти. Новітній 

англізм сіті-лайт (англ. city-light) у рідній мові функціонує зі значенням 

‘найбільш поширена конструкція “малого” формату (1,8 х 1,2 м). Уночі 

підсвічується зсередини. Ефективно діє і на пішоходів, і на автомобілістів. Значно 

менший, порівняно з рекламними щитами та суперсайтами, розмір дає змогу 

встановлювати сіті-лайти у центральних частинах міст, пішохідних зонах, на 

зупинках автотранспорту’ (http://www.nashasprava.com.ua/).  

До української мови це новітнє запозичення потрапило як назва рекламного 

пристрою з підсвіткою і ще не зафіксоване відповідними словниками, тому 

підтвердити той факт, що слово не змінило свого значення на українському 

мовному ґрунті можемо лише контекстами із засобів масової комунікації, напр.: 

Звдяки “Бібліомосту” на початку цього тижня у Рівному з’явилися сіті-лайти з 

тематичними плакатами, на яких реальні користувачі послуг розповідають про 

їхні переваги (Д, № 164 – 165, 13 – 14.09.2013, с. 10). 

Слово скімінг (англ. skimming) утворилось від англійського слова skim – 

збирати вершки. В англійськомовних словниках воно зафіксоване зі значенням 

‘незаконно копіювати електронну інформацію з кредитної картки, щоб 

використовувати її без дозволу власника’ [OALD, р. 1431]. У відповідних 

українськомовних словниках це слово означає ‘зчитування інформації з магнітної 

стрічки з подальшим використанням для незаконного зняття грошей із неї; вид 

шахрайства’ [НСІС, c. 566], напр.: “Зниження добових лімітів на зняття 

готівки – це тимчасовий захід, який стосувався тільки 1,5 % від усіх карток 

банку. Саме такий відсоток карток потрапив у зону ризику, пов’язану з 

активізацією кібершахраїв, що використовують скімінг у банкоматах різних 

банків” – пояснили у прес-службі фінансової установи (Д, № 32 – 33, 21 – 

22.02.2014, с. 9). 

Отже, проаналізований фактичний матеріал дозволяє стверджувати, що 

запозичення, які потрапили до української мови без зміни семантики, є переважно 

моносемантичними лексемами в мові-джерелі. 
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3.5. Новітні запозичення, які змінили своє значення 

 

Зазначимо, що абсолютна зміна значення запозичення не є поширеним 

явищем. Матеріали нашої картотеки засвідчують, що новітні запозичення, які 

змінили свою семантику, становлять кількісно обмежену групу.  

Дослідники спостерегли, що основними мотивами залучення іншомовних 

слів до лексичної системи мови-реципієнта є потреба в номінації раніше 

невідомих предметів і явищ, мовна економія – тенденція до більш короткого 

найменування поняття тощо. З іншого боку, у проблемі використання 

іншомовного елемента важливим є фактор престижу мови-джерела, данини моді, 

а також прагнення евфемістичності [7, c. 5 – 6; 53, c. 14 – 15]. Саме ці причини, на 

нашу думку, є основними при вивченні «явища втрати первинного значення 

етимону і набуття нової семантики на ґрунті мови-реципієнта» [15, c. 94]. 

Так, новітнє англійськомовне запозичення фейк (англ. fake) у мові-джерелі 

має чотири значення: 1) ‘предмети, такі як твори мистецтва, монети або 

коштовності, що не є справжніми, але були зроблені у такий спосіб, щоб 

виглядати так, як ніби вони є справжніми’; 2) ‘особа, яка прикидається такою, 

якою вона не є, щоб обманювати людей’; 3) ‘зробити що-небудь неправильне, 

щоб обманути когось’; 4) ‘мати особливе почуття (прикидатись), почуття 

хвороби, тощо’ [OALD, р. 550]. До української мови ця лексема потрапила 

завдяки моді на вживання чужомовних слів у мові засобів масової комунікації і 

функціонує зі значенням ‘неправда, брехня’. Напр.: “Не станьте цеглиною у 

величезній стіні паніки. 99% постів, які я бачу у фейсбуці, – це погано зліплений 

російський фейк, основна мета якого – довести вас до істерики, вашу маму до 

валокордину, сусіда до алкоголізму”, – наполягає Віктор Ліс (Д, № 179 – 180, 26 – 

27.09.2014, с. 14). 

З розвитком і вдосконаленням злочинів у кредитно-фінансовій системі до 

української мови входить лексема фішинг (англ. fighting), яка в англійській мові 

означає ‘боротьба з вуличною злочинністю; боротьба за життєву позицію, 

боротьба з почуттями тощо’ [OALD, р. 570 ‒ 571].  
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В українській мові це запозичення почало використовуватись тоді, коли 

українці розпочали використовувати мережу Інтернет не тільки для листування, 

перегляду найновішої інформації та поповнення рахунку мобільного телефону, а 

й для сплати комунальних послуг, кредитів та інших фінансових операцій і 

функціонує в українській мові зі значенням ‘різновид інтернет-шахрайств’, напр.: 

Ще одним видом шахрайства за допомогою спаму є фішинг – спроба дізнатися 

певні персональні дані: кредитних карток, паролі доступу до систем онлайнових 

платежів тощо (М, № 3, 28.03.2013, с. 27). 

Лексема дорвей (англ. doorway) в англійській мові має одне значення ‘вхід у 

приміщення, де є двері’ [OALD, р. 455]. В українській мові лексема дорвей 

функціонує зі значенням ‘фальшивий сайт, що складається, як правило, з однієї 

тільки головної сторінки, що оптимізується в пошуковику під який-небудь 

популярний запит’, напр.: Відповідно до технології дорвеїв у пошуковому індексі 

треба просувати спеціальну сторінку дорвей. А вже із цієї сторінки 

перенаправляти на рекламну (http://webstudio2u.net/ua/). 

Українці запозичують модні чужомовні слова, які називають предмети, 

прилади та різні сучасні хобі. Одним з таких захоплень став ф’юзинг.  

Лексему ф’юзинг (англ. fusing) утворено від англійського слова fuse – 

розтоплювання, плавлення і у мові-джерелі має значення ‘техніка спікання скла в 

печі’ [OALD, р. 633]. У мові-реципієнті не засвідчено лексикографічних дефініцій 

цієї англійськомовної лексеми. Проте трапляються контексти, у яких вживання 

запозичення супроводжується тлумаченням його значення в українській мові, 

напр.: Серед численних справ для душі вона [Катерина Новікова – головний 

експерт відділу психологічних та мистецтвознавчих експертиз ДНДЕКЦ МВС 

України] особливо захопилась ф’юзингом – дизайнерською технологією 

виготовлення декоративних елементів на склі чи дзеркалі, рідше – порцеляні (ІЗ, 

№ 25, 19.06.2014, с. 23). 

Лексема флеш-карта (англ. flash-card) потрапила до української мови разом 

з поширенням комп’ютерної грамоти серед користувачів персональних 

комп’ютерів у всьому світі. У мові-джерелі це слово є моносемантичною 
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лексемою, яка позначає карту зі словом або зображенням на ньому, яку вчителі 

використовують на уроках [OALD, р. 587]. У мові-реципієнті ця лексема має 

значення ‘портативний носій інформації, який забезпечує довготривале зберігання 

даних великого обсягу; використовується в багатьох пристроях’ [НСІС, c. 802], 

напр.: На одну флеш-карту вміщується до 40 тисяч знімків, або 16 тисяч 

відеороликів, на яких зафіксовано порушення (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 5). 

Новітнє запозичення плей-лист (англ. play-list) у мові-джерелі зафіксоване 

словниками зі значенням ‘перелік пісень та музичних творів, які звучать на 

радіостанціях та на радіопрограмах’ [OALD, р. 1155]. В українській мові ця 

лексеми зафіксована з одним значенням – ‘верстка програми радіостанції 

музичного формату, список пісень у певній послідовності, який ді-джей ставить в 

ефір’ [ССЛіЖ, с. 283], напр.: Лише в інтернеті користувач може створити 

плей-лист і йти за ним, тому це актуальна журналістика (Т, 25.09 – 05.10.2014, 

с. 17). Наведений приклад свідчить про те, що на новому мовному ґрунті лексичне 

значення лексеми плей-лист змінилося. 

Отже, неозапозичення, які змінили своє значення, функціонуючи на 

українському на мовному ґрунті, трапляються лише зрідка. 
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Висновки до третього розділу 

 

Одним із основних критеріїв освоєння чужомовної лексики мовою-

реципієнтом є її семантична адаптація. В українському мовознавстві не вироблено 

єдиної термінології, якою послуговуються в дослідженнях семантичної адаптації 

та єдиної класифікації семантичних змін у лексичному значенні слова, яка б 

задовольняла усіх мовознавців. У роботі керуємось такою класифікацією 

семантичних змін у лексичному значенні новітніх запозичень: розширення, 

звуження, збереження значення та зміна лексичної семантики. 

На сучасному етапі розвиту української мови продовжується процес 

семантичної адаптації новітніх запозичень. Аналіз фактичного матеріалу вказує 

на те, що найбільшу групу сформували запозичення, які звузили семантику. 

Окрему групу становлять запозичення, які розширили обсяг семантики. Третя 

група новітніх запозичень – це чужомовні лексеми, які без змін перенесли до 

української мови значення, з яким функціонували у мові-джерелі. Четверту групу 

складають запозичення, які на новому мовному ґрунті докорінно змінили 

семантику. 

Основними чинниками зміни семантики новітніх запозичень є спеціалізація 

та метафоризація значень та взаємодія з близькими за значенням словами. 

Значна кількість новітніх запозичень ще не кодифікована українськими 

словниками іншомовних слів, що свідчить про початковий рівень адаптації 

чужомовної лексики на українськомовному ґрунті. Про достатньо високий рівень 

адаптації запозиченої лексики свідчить тенденція щодо зміни семантики та 

набуття нових значень запозичень у мові-реципієнті, кодифікація відповідними 

українськими словниками. 
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РОЗДІЛ 4 

 

CЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

 

4.1. Неозапозичення як база сучасного словотворення 

 

Похідні слова, які О. Земська назвала особливими одиницями номінації з 

унікальними й неповторними властивостями [64, с. 113], становлять надзвичайно 

потужну динамічну підсистему в лексичній системі будь-якої мови, постійно 

збагачуючи її. Активне збагачення словникового складу української мови 

відбувається за рахунок участі в процесах деривації не тільки питомих і давно 

запозичених твірних слів, але й унаслідок творення дериватів від новозасвоєних 

чужомовних одиниць у ролі твірних основ. Це засвідчують передусім різнотипні 

лексикографічні джерела, зокрема кореневі словники та словники нової 

української лексики, опубліковані на початку ХХІ століття [225; 215; 232; 226; 

230; 231]. 

Продукуючи похідні одиниці різної семантики і структури за українськими 

словотвірними моделями словотворення, запозичені слова виявляють свій 

словотвірний потенціал, який Н. Клименко визначає як «здатність слова бути 

твірним, основою для творення нових слів» [УМЕ, с. 625]. Участь неозапозичень 

у дериваційних процесах є показником їхнього словотвірного освоєння 

українською мовою. 

Потрібно зазначити, що свою словотвірну спроможність чужомовні лексеми 

виявляють неоднаково. Це зумовлено різними мовними й позамовними 

чинниками. Дослідники встановили, що важливими чинниками впливу на 

дериваційну поведінку неозапозичень є їхня лексична і граматична семантика, 

фономорфемна структура, ступінь словотворення, тривалість функціонування в 

мові, активність уживання тощо [26, 46, 164, 181]. 

У складі запозичень, що порівняно недавно увійшли до складу української 

мови, виокремлюємо дві групи лексичних одиниць, складники яких виявляють 
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більшу чи меншу словотвірну активність. Більш словотвірно спроможними 

виявилися неозапозичення, що засвоїлися українською мовою як іменники із 

флексійними ознаками родової належності. Менший словотвірний потенціал 

властивий невідмінюваним неозапозиченням, тобто тим, які не мають форм 

словозміни. 

 

4.1.1. Чужомовні лексеми з флексійними ознаками родової належності 

 

Запозичення, що мають ознаки родової належності, – це здебільшого 

іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, які конкретизують 

предметність у назвах осіб за різними ознаками, називають реалії і поняття різних 

сфер життя суспільства, програми, пристрої, спортивні снаряди та ін., пор.: айпад, 

андерайтер, андерайтинг, бебі-сітер, бренд, букінг, вайбер, вейкборд, вішинг, 

гаджет, геймер, геймпад, дайвінг, декупаж, дертсерф, догхаус, драфт, едвайзер, 

івент, імейл, іміджмейкер, інтерфейс, піар, руткіт, сноукет, ф’ючерс, хостинг 

та ін. Напр.: Андерайтер цінних паперів такого ІСІ зобов’язаний підтримувати 

котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній 

проспектом емісії фондовій біржі (ЗіБ, № 37, 15 – 21.09.2012, с. 11); Неабиякої 

популярності останнім часом в готельних послугах міста зайняв новий напрямок 

бронювання – букінг (http://www.marichkanews.com/11175); Залишаючи свого 

улюбленця в готелі Догхаус, ви можете не переживати за його схоронність і 

самопочуття (http://vygul.com/?tag=haus); Поняття івенту включає в себе подію, 

захід, церемонію і шоу (http://іnfotour.in.ua/alekseeva.htm); Крім цього всього є ще 

сноукетскінг, коли тебе закидають на вершину гори за допомогою сноукета 

(http://naprirode.at.ua/blog/frirajd_kataemosja_bez_pravil). 

Зрідка трапляються лексичні одиниці, адаптовані в українській мові на 

сучасному етапі як іменники жіночого роду із закінченням -а, пор.: гемба, піца, 

софтина, бандана та ін. Напр.: У першому випадку це звичайна софтина, що 

запускається на локальному комп’ютері, у другому – сервіс, для роботи з яким 

потрібно лише браузер і зв’язок з мережею (http://karolino-tour.com.ua/ 

http://naprirode.at.ua/
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programma_avignon_concept_2008.html); Піца – це дивний пиріг, винайдений в 

Неаполі, був колись їжею бідняків, а зараз він подається в кращих ресторанах 

світу і дуже часто є прикрасою святкового столу (http://kyharka.com.ua/pica2. 

php); Найближчими днями у продаж надійдуть також джемпери сорочки поло, 

бандани та взуття (ВК, № 171, 24.11.11, с. 4). 

Неозапозичення з ознаками родової належності мають різну фономорфемну 

структуру, подільні чи неподільні основи, неоднакову активність уживання, що й 

визначає їхні дериваційні можливості, впливає на число утворених від них 

похідних слів. 

Так, українська мова запозичила багато спільноструктурних непохідних слів 

із подільними основами. До них належать неозапозичення на -ер, які є 

найменуваннями різних приладів, програм, зокрема комп’ютерної сфери, а також 

номінаціями осіб за певним видом занять чи професією, напр.: слайдер, спінер, 

стример, бустер, кардрідер, стікер, флешер, банер, воблер, гріндер, скімер, 

кейлогер, асемблер, брандмауер, драйвер, буккросер, спамер, юзер, кросер, геймер, 

графітер, гемблер, консалтер, трейнсерфер, флеймер, фрірайдер, хостер, 

чипдампер, кардер, ньюсмейкер, девелопер, рерайтер, стрингер, фрілансер та ін., 

напр.: Щороку в нашій країні зростає кількість зафіксованих випадків скімінгу 

(викрадення даних платіжного засобу за допомогою спеціального пристрою – 

скімера) (ІЗ, № 16, 23.04.2015, с. 12); Найкращий захист від кейлогерів – 

використання “віртуальної клавіатури” (ІЗ, № 7, 18.02.2011, с. 19); В нашому 

розумінні консалтер, крім професійних навичок, має мати філософію 

допомагати своєму клієнтові вирішувати складні завдання, досягаючи свого 

результату (http://parasolia.com.ua/pro-nas/); Підлий флеймер не спить, і тому 

потрібно знати звички цього хитрого, але обділеного розумом, звіра! (http://men. 

webfermer.org.ua/tehnika-ta-internet/shho-take-flejm); Для власника сайту набагато 

простіше замовити статти у рерайтерів, ніж писати їх самому або заплатити 

кругленьку суму професійному копірайтеру (http://verano.rv.ua/ navchannya/shho-

take-rerajt-i-xto-takij-rerajter/). 
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Як засвідчують приклади, чужомовні іменники чоловічого роду на -ер, що 

позначають осіб за професією, сталим чи тимчасовим видом заняття, виявляють 

різну словотвірну спроможність. Так, іменники едвайзер (‘людина, з більшими і 

глибшими знаннями в конкретній галузі’) і арбітрейджер (‘людина, що купує 

цінні папери, валюту або товари на різних ринках з метою одержання прибутку’) 

мають нульову словотвірну спроможність. Натомість лексема геймер (‘завзятий 

гравець в комп’ютерні ігри’) і бебі-сітер (‘особа, якій довіряють догляд за 

дитиною в період відсутності батьків’) виявляють свою словотвірну спроможність 

у дериватах геймерство, геймерський; бебісітерство, бебісітерський (пор. 

іміджмейкер → іміджмейкерство, іміджмейкеський). Потенційно всі іменники –

найменування осіб за професією згаданої групи здатні утворювати прикметники 

на -ськ-ий та іменники на -ство. Основним чинником дериваційної поведінки 

згаданих іменників є не лише лексична й граматична семантика твірних 

неозапозичень, а передусім активність уживання їх у мовленні українців. 

Кількісно досить значну групу слів в українській мові сформували 

запозичені з англійської мови лексеми із суфіксом -ing, який набуває статусу 

суфіксоїда і є властивим в англійській мові герундію – неособовій формі дієслова 

з іменниковими та дієслівними властивостями. В українській мові англізми на -

инг/-інг функціонують як іменники із значенням процесів і станів і виявляють свій 

словотвірний потенціал у творенні відносних прикметників. Фактичний матеріал 

дослідження показує, що фономорфемна стуктура фіналі твірної основи -инг/-інг 

сприяє активному творенню від неї відносних прикметників із суфіксом -ов-ий. 

Практично від кожного іменника згаданої фономорфемної структури можна 

утворити прикметник на -ов-ий, пор.: грейдинг → грейдинговий, демпінг → 

демпінговий, кейтеринг → кейтеринговий, клінінг → клінінговий → кліринг → 

кліринговий, коворкінг → коворкінговий, консалтинг → консалтинговий, мувінг → 

мувінговий, пейджинг → пейджинговий, піринг → піринговий, рекрутинг → 

рекрутинговий, тюнинг → тюнинговий та ін. Крім того, основи згаданих 

запозичень слугують мотиваторами для творення іменників і дієслів, напр.: 

http://uk.sciencegraph.net/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
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серфінг → серфінгіст, серфінгувати; банкінг → банкінгувати; демпінг → 

демпінгувати. 

Однак під упливом позамовних чинників деякі з таких неозапозичень, 

маючи обмежені можливості афіксального творення десубстантивів, активніше 

використовують слово- й основоскладання. Ілюстрацією цього слугують 

чужомовні лексеми букінг, дайвінг і топіг. Від них на першому ступені деривації 

утворюються такі деривати: букінг → букінг-агенство, букінг-договір, букінг-ком, 

букінг-менеджер, букінг-нота, букінг-послуги, букінг-сервіс, букінговий; дайвінг 

→ дайвінг-бот, дайвінг-інструктор, дайвінг-круїз, дайвінг-клуби, дайвінг-сафарі, 

дайвінг-сервіс, дайвінг-тури, дайвінг-туризм, дайвінг-туроператори, дайвінг–

центр, дайвінгофобія; топінг → топінг-сироп, топінг-система.  

Залучаються до словотвірних процесів і чужомовні абревіатури. 

Є. Карпіловська, яка досліджувада тенденції оновлення сучасного українського 

лексикону, спостерегла дедалі більше зростання дериваційної активності 

запозичених основ абревіатур, зокрема неозапозичень піар (англ. public rilations) і 

VIP (англ. Very Important Person). Спираючись на фіксації, подані в сучасних 

словниках, а також у мові сучасних засобів масової комунікації, вона, зокрема, 

зазначила, що абревіатура піар (та її графічні варіанти ПР, пі-ар, Пі-Ар, PR) як 

окрема одиниця реєстру у функції основи складних слів зі значенням “який 

стосується зв’язків із громадськістю, цілеспрямовано формує такі стосунки” за 

українськомовними словотворчими зразками утворила понад 30 різних похідних, 

у тому числі деривати піарівець, піарник, піарівський, піарити, піар-акція, піар-

служба, піар-структура, піар-хід, PR-агенція, PR-партнер, PR-хитрощі, 

політPR, політPRмен, чорнопіарівець, високопіарний та інші [80, с. 12 – 13].  

Наші матеріали підтверджують ці спостереження. Так, нові запозичені 

абревіатури IT, ZIP, DECT, DHCP, DoS, FTР та ін. виконують роль твірних основ 

для поповнення лексичної системи української мови складними словами, хоч 

зрідка виявляють свою словотвірну спроможність і в афіксальному словотворенні, 

напр.: IT → ІТ-аутсорсинг, ІТ-бізнес, ІТ-виставка, ІТ-діяльність, ІТ-індустрія, ІТ-

інновації, ІТ-компанія, ІТ-консалтинг, ІТ-консультації, ІТ-менеджер, ІТ-освіта, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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ІТ-підрозділ, ІТ-рейтинг, ІТ-рішення, ІТ-розвиток, ІТ-сектор, ІТ-спеціаліст, ІТ-

спільноти, ІТ-сфера, ІТ-технології, ІТ-фахівець, ІТ-центр, ІТ-шник, ІТ-

щасливчики; ZIP → ZIP-архів, ZIP-накопичувач, ZIP-стиснення, ZIP-файл; DECT 

→ DECT-мережа, DECT-телефони, DECT-радіотелефон; DHCP → DHCP-

клієнт, DHCP-сервер; DoS → DoS-атака, DoS-боти, DоS-вірус, DoS-програма, 

DoS-ідентифікація; FTР → FTP-архів, FTP-вузол, FTP-сервер, FTP-клієнт, FTP-

з’єднання та ін. 

Абревіатура VIP утворила такі похідні одиниці: VIP-абонент, VIP-

автомобілі, VIP-агітатори, VIP-арештантка, VIP-в’язні, VIP-вечірка, VIP-гості, 

VIP-гулянка, VIP-діти, VIP-зона, VIP-житло, VIP-іграшка, VIP-інтер’єр, VIP-

камера, VIP-костюмчик, VIP-купон, VIP-лаунж, VIP-репресований, VIP-тюнинг, 

VIP-ув’язнені, VIP-фан-зона, VIP-центр, VIP-сектор, VIP-чиновники а також 

прикметники віповський, віповий та ін., напр.: Наприклад, у VIP-абонента вже 

немає необхідності повторно розповідати про свою проблему, оскільки всі 

питання вирішуються з одним особистим консультантом (http://company.mts.ua/ 

ua/news/press-relizy/4275-u-mts); Крім представників Партії регіонів, за словами 

Єфремова, серед VIP-агітаторів є Світлана Фабрикант із Сильної України, Олег 

Зарубінський із Народної партії, які входять до цього списку (http://ua. 

korrespondent.net/ukraine/politics/1382527); І щоби закінчити з переліком 

амбіціозних претензій Хомича, згадаймо, як зацікавлено-детально він змальовує 

VIP-вечірку й позиціонує на ній свого персонажа – цей світ гламуру вабить обох 

(УМ, № 162, 31.10.2012, с. 13); У 2008 року УНІАН разом з каналом запустили 

проект «Re: Акція» – аналітичний щоденник, в якому події дня в прямому ефірі 

коментують vip-гості (політики-ньюсмейкери), експерти і журналісти 

(http://ekomik.ru/press-reliz/4059.html); І тепер VIP-діти знають напевно, що будь-

які позамежні розваги їм зійдуть з рук, завдяки їх впливовим татам 

(http://megasite.in.ua/46897-seks-rabinya-dlya-vip-ditejj); Українські адмірали 

отримують VIP-житло на всіх родичів, поки військові тудяться у гуртожитках 

(http://wartime.org.ua/7883); Навесні 2012-го відома звукова компанія викупила 20-

річне право на перейменування будівлі у Dol by Theatre і вже у неділю готова 

http://uk.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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представити нову начинку: VIP-лаунж та удосконалену систему звуку (5.1 

surroundsound), яку, як обіцяють, зможуть оцінити не лише гості церемонії 

(посадочних місць у залі – 3332), а й 1,2 мільярда телеглядачів у більш ніж 225 

країнах (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 20); У п’ятиповерховому 

адміністративному корпусі знаходиться ігрова зона, прес-центр, конференц-

зали, VIP-сектор, ресторан, офіси організаторів чемпіонату, а також чимало 

комерційних площ (http://arenalviv.com.ua/stadion/pro-arenu-lviv/); Влада 

домовилася з МВФ про підвищення зарплати віп-чиновникам? (http://zik.ua/ua/ 

news/2015/03/21/vlada). 

З-поміж цих інновацій маємо нейтральні номінації (VIP-абонент, VIP-

автомобілі, VIP-персона, VIP-подарунки, VIP-приміщення, VIP-програма), напр.: 

Після оприлюднення цієї інформації в пресі, прем’єр Микола Азаров назвав її 

«плітками», у відповідь газета «Дело» опублікувала офіційне оголошення з 

Вісника держзакупівель про наміри придбати VIP-автомобілі для МВС 

(http://www.epravda.com.ua/news/2010/07/22/242368/); Отже, що ж подарувати, 

щоб потрапити в розряд таких понять як: «елітні подарунки», «ексклюзивні 

подарунки», «vip-подарунки» ... елітна парфумерія (http://megasite.in.ua/109415-

vip-podarunki.html); … Гарант-АСІСТАНС: протягом року було розширено 

продуктову лінійку – додано VIP-програму, яка діє на території України і Європи 

та передбачає максимальне наповнення послугами з дорожньої допомоги, й 

короткострокову програму «Комфорт Драйв Європа», яка передбачає надання 

послуг технічного асистансу на території Європи впродовж місяця 

(http://www.oranta.ua/ukr/pressroom_record.php?news_id=1506), а також 

експресивно-оцінні утворення (VIP-в’язні, VIP-гулянка, VIP-костюмчик), пор.: 

VIP-в’язнів на зоні годують не баландою, як звичайних зеків (http://fakty.ictv.ua 

/ua/index/read-news/id/1575247); На питання, хто саме розщедрився на таке 

масштабне свято, робітники, задіяні в організації vip-гулянки, відповідають 

ухильно (http://tabloid.pravda.com.ua/focus/4d08865d6d588/).  

Чинником такої словотвірної активності абревіатур є суспільна потреба в 

цих словах, яку мова повинна задовольнити.  

http://arenalviv.com.ua/
http://www.epravda/
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4.1.2. Невідмінювані чужомовні неолексеми  

 

Невідмінювані лексичні одиниці, які українська мова запозичила з 

європейських і неєвропейських мов, дослідники відносять до так званих 

«межових моделей творення» [27, с. 326], тому що вони не утворюють похідних 

узагалі або мають їх лише зрідка. 

Невідмінювані неозапозичення в українській мові на сучасному етапі 

становлять семантично й структурно окреслену групу. Слабка дериваційна 

спроможність більшості з них зумовлена передусім тим, що всі вони належать до 

запозиченої лексики, формальна і граматична структура якої незвична для 

словотвірного й граматичного ладу української мови [27, с. 328]. Так, як засвідчує 

фактичний матеріал, група незмінюваних неозапозичень охоплює здебільшого 

найменування, основи яких закінчуються на голосні /a/, /e/, /i/, /o/, /y/, /и/, що не 

характерно для фономорфемного складу твірних основ лексичних одиниць 

української мови, тому що вони звичайно мають основу на приголосну фонему. 

Пор.:  

основа на -а: бариста, гемба, генмайча, мас-медіа, мобітера, монака, 

мудьтимедіа, кастела, піта, софтина, тамарьокуча; 

основа на -е: аніме, аме, афорфе, демітасе, забайне, кальцоне, куміте, 

лате, мате, торе, тороне;  

основа на -і: альпарі, багі, , боді, ботамочі, делівері, варабімочі, дьюті-фрі, 

зомбі, паті, кімчі, кукі, кусамоті, лакшері, матті, макі-дзуші, рефері, роялті, 

сафарі, селфі, сніфері, суші, транчизі, урамакі, футомакі;  

основа на -о: американо, аманато, афогато, бордеро, ванілачино, гекуро, 

гонзо, данго, допіо, ескапо, лунго, кодомо, корето, макіато, мокачино, моко, 

нішіо-будо, рістрето, романо,  фрапучіно;  

основа на -у (ю): анмідзю, анміцу, дайфуку, годзю-рю, ескроу, тайм-велью, 

тайм-велью, танто-дзюцу, тірамісу, хангеку, саньшу, манджю;  

основа на -и: анжи, баоцзи, смарфи. 
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Напр.: Генмайча п’ють, щоб побороти почуття голоду, не обтяжуючи 

шлунок (http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski.html); Боді бувають як з різною 

довжиною рукава, так і взагалі без нього (http://www.modnadama.com.ua/); Це 

одна з функцій демітасе – зберігати тепло, чим швидше еспресо холоне, тим 

швидше втрачає свої характерні смакові якості. (http://dimkavi.com.ua/ua/ 

kofeyniy-glossariy.html); Матті і гекуро – чаї вищого гатунку, які готують, 

накриваючи молоді листки, що з’являються в травні, соломою, щоб захистити їх 

від світла (http://anycool.in.ua/inshe/matti-gekuro-i-kavaritya.html); Росіяни, які 

встигли прибрали ще пару літрів, до речі, української горілки «Мороші» (яку 

можна було купити в дюті-фрі по 15 баксів за пляшку), починають вставати з-

за столів і знову співати свій «Слався купечество наше свободное…» (Пп № 16, 

06.08.2014, с. 3); Учениці гейш в Токіо звуться хангеку, що в перекладі означає 

напівдорогоцінне каміння (http://combilet.com.ua/?p=67705); Анжи – зелений чай 

набув популярності завдяки своєму прекрасному тонкому аромату (http://harchi. 

info/blogs/annie/osoblyvosti-zelenogo-chayu); Воєнне багі здатне вивезти з поля 

бою двох поранених у своєрідних бокових кишенях (ІЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, 

с. 17). 

Фономорфемна специфіка фіналі твірних основ незмінюваних іменників-

неозапозичень створює структурні перешкоди для поєднання їх із питомими 

словотворчими засобами та утворення дериватів за тими моделями, які властиві 

українській мові. Однак ці перешкоди за потреби можуть бути усуненими за 

допомогою дії різних морфонологічних прийомів − усічення твірної основи, 

накладання словотворчого форманта на фіналь твірної основи, інтерфіксації тощо. 

Пор.: зомбі – зомбувати, мобі – мобізм, мобіст, мас-медіа – мас-медіальний, мас-

медійник , айті – айтишний, айтішник та ін. 

На сучасному етапі розвитку української мови нові невідмінювані слова 

почали активніше використупати в ролі твірних. На це явище звернув увагу 

О. Стишов, зазначивши, зокрема, що в словотвірному освоєнні запозичень 

простежується нова словотвірна тенденція, яка раніше в українському словотворі 

виявлялася обмежено. Ідеться про активне використання в ролі твірних основ 

http://www/
http://anycool/
http://combilet/
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невідмінюваних нових іншомовних слів [162, с. 17]. Матеріали нашої картотеки 

підтверджують дію такої тенденції. Спостережено, що деякі з новітніх запозичень 

реалізують свої дериваційні потенції в утворенні складних слів, маючи обмежені 

можливості афіксального творення дериватів. Пор.: альпарі → альпарі-брокер, 

альпарі-євразія, альпарі-центр; банджі → банджі-джампінг, банджі-стрибок 

банджі-клуб, боді → боді-арт, боді-балет, бодібілдер, бодібілдинг, боді-

водолазка, бодіпейнтиг, бодісерфінг, боді-стенд, боді-стринг, боді-студія, 

бодіфітнес, бодіфлекс, бодішейп, бодішейпер; кукі → кукі-монстри, кукі-накі, 

кукі-технології, кукі-файл; ажіо → ажіо-проект, ажіо-транс, ажіо-тур, ажіо-

фінанс; лате → лате-арт, лате-макіато, латеман, айріш-лате; аніме → аніме-

посол; рістрето → рістреторія, еспресо-рістрето та ін. 

Одним із чинників такої словотвірної активності невідмінюваних апелятивів 

іншомовного походження В. Фурса називає те, що із вузькоспеціальних слів-

термінів вони перетворюються на широковживані лексичні одиниці внаслідок 

розвитку економіки, загальної комп’ютерізації тощо. Ті ж чужомовні лексеми, 

яким властивий корпоративний характер, не беруть участі в процесах 

словотворення [181, с. 255]. Так, спостережено, що у зв’язку з розвитком нових 

інформаційних технологій, Інтернету, мобільної комунікації тощо словотвірну 

активність виявляють такі неозапозичення, як чат, сервер, есемес (SMS, еСеМеС), 

веб як компонент складних слів та ін. 

Помітною виявилася тенденція до активізації словотвірної активності так 

званих неосемантизмів, «запозичених слів, які вже засвідчені словниками 

радянської доби, але нині вони з’являються з новими значеннями, називаючи 

реалії й поняття інших сфер життя суспільства» [80, с. 19]. Явище неосемантизації 

Є. Карпіловська пов’язує з повторним запозиченням слова, співвідносного з тим 

самим етимоном, але засвоєного з іншого джерела запозичення або з іншим 

значенням. Прикладом такого запозичення може слугувати іменник графіті, який 

потрапив до української мови з італійської за посередництва англійської мови, у 

якій функціонує зі значенням ‘малюнки або написи на стінах тощо в громадських 

місцях’ [OALD, р. 674]. “Словник іншомовних слів” за редакцією О. Мельничука 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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в 1977 р. цю лексему зафіксував зі значенням ‘стародавні написи й малюнки 

різного змісту, зроблені гострими предметами на посудинах, пряслицях, стінах 

споруд тощо’ [247, с. 184]. Словник іншомовних слів за редакцією Л. Пустовіт 

подає таке значення лексеми графіті: ‘стародавні написи та малюнки на стінах 

будівель, металевих виробах, посудинах тощо. Відомі давньогрецькі і римські 

графіті, а також графіті ранньослов’янського часу і Київської Русі, зокрема 

графіті софійські’ [248, с. 309]. Великий тлумачний словник сучасної української 

мови за редакцією В. Бусла фіксує лексему графіті з поміткою невідм., мн. 

‘стародавні написи й малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами на 

посудинах, пряслицях, стінах тощо’[ВТССУМ, с. 260]. Новий словник 

іншомовних слів за редакцією Л. Шевченко засвідчує такі значення: 

1) ‘стародавні написи побутового або магічного характеру, надряпані на стінах 

будівель, посудинах, предметах побутового призначення та ін.’; 2) ‘написи на 

стінах будівель, зроблені від руки’ [НСІС, с. 170]. Натомість у засобах масової 

комунікації останніх років усе частіше натрапляємо на таке значення згаданої 

лексеми – ‘зухвале і ексцентричне мистецтво вулиць, тісно пов’язане з хіп-хоп 

культурою і нескінченною кількістю стилів, предтечею яких були малюнки на 

стінах нью-йоркського метрополітена’ (http://do-yourself. eu/uk/pages/378253), 

напр.: Приміром, було, що ми (дружинники) ніяк не могли вирахувати хуліганів, 

які малювали на стінах не завше пристойні графіті (ІЗ, № 3, 19.01.2012, с. 17). 

Саме з останнім значенням іменник графіті виявляє високу дериваційну 

активність, пор.: графіті → графіті-бомбінг, графіті-діяльність, графіті-

інсталяція, графіті-пташка, графіті-райтинг, графіті-райтери, графіті-

туризм, графіті-фест, графіті-художник, графіті-шоу, графітер, постграфіті. 

Напр.: Власне на основі цього брутального напряму розвивається постграфіті, 

етап своєрідної інфільтрації та емансипації різних підходів, інструментарію та 

цілей графіті-діяльності (http://artukraine.com.ua/ ukr/a/strit-art); Графіті-

інсталяцію створили в Черкасах активісти (http://dzvin.org/na-vshanuvannya-

nebesnoji-sotni); Так виникло найпотужніше явище вуличного мистецтва, яке 

будь-коли існувало, – райтинг (від to write – писати), або графіті-райтинг 
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(http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art); Значно зріс так званий графіті-туризм – 

Україна є привабливим місцем для європейських вуличних художників із огляду на 

некримінальний статус графіті та великої кількості місць, придатних для 

малювання (http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art); Графітерами були 13-14 річні 

підлітки (ІЗ, № 3, 19.01.2012, с. 17). 

Отже, різні за семантикою і фономорфемною структурою запозичені слова 

слугують твірною базою для продукування похідних одиниць. Набуваючи 

дериваційної активності під упливом різноманітних мовних і позамовних 

чинників, запозичене слово стає твірним для цілої низки нових слів, формуючи 

словотвірні ланцюжки, словотвірні парадигми, зрештою словотвірні гнізда, 

інколи досить потужні за своїм якісним наповненням. 

 

4.2. Структурно-семантична типологія словотвірних гнізд з вершинним 

запозиченим компонентом 

 

4.2.1. Типологічні ознаки словотвірних гнізд з вершинами-

неозапозиченнями  

 

Свідченням словотвірного освоєння новітніх запозичень українською 

мовою є їхня здатність формувати словотвірні гнізда – комплексні словотвірні 

одиниці, які об’єднують похідні слова зі спільним коренем, упорядковані 

відношеннями словотвірної похідності. 

Словотвірне гніздо має здатність розгортатися синтагматично 

(горизонтально) і парадигматично (вертикально). У синтагматичному плані 

словотвірне гніздо кваліфікують як сукупність словотвірних пар, які представлені 

опозицією “твірне → похідне”, і словотвірних ланцюжків – рядів 

спільнокореневих слів, об’єднаних відношеннями словотвірної похідності: кожен 

наступний член такого ланцюжка формально і семантично виводиться з 

попереднього [160, с. 34], напр.: серфінг → серфінгіст → серфінгістка; фейк → 

фейковий → фейковість, кеш → кешувати → кешуватися. 

http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art
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У парадигматичному плані словотвірне гніздо становить сукупність 

дериваційних парадигм – сукупностей дериватів одного ступеня творення, 

об’єднаних тотожністю твірної основи і протиставлених словотворчими 

формантами [26, с. 29], напр.: аутсайдер → аутсайдерство, аутсайдерський; 

інтернет → інтернетник, інтернетівський; хакер → хакерський, хакерство, 

хакер-аматор, хакер-професіонал. 

Розрізняють словотвірні гнізда повного і неповного типу. Словотвірні гнізда 

повного типу засвідчують здатність твірного запозиченого слова слугувати базою 

“для розгортання як на горизонтальній, лінійній осі (формування словотвірних 

пар та ланцюжків), так і на вертикальній, парадигматичній осі (формування 

словотвірних парадигм) [80, с. 37]. До них належать, зокрема, такі:  

он-лайн → он-лайнівець, он-лайн-аукціон, он-лайн-база, он-лайн-банкінг, он-

лайн-борд, он-лайн-бронювання, он-лайн-бюро, он-лайн-версія, он-лайн-діяльність, 

он-лайн-енциклопедія, он-лайн-журнал, он-лайн-захист, он-лайн-збут, он-лайн-

ігри, он-лайн-календар, он-лайн-карта, он-лайн-кінотеатр, он-лайн-конференція, 

он-лайн-концерт, он-лайн-курси, он-лайн-магазин, он-лайн-маркетинг, он-лайн-

матеріали, он-лайн-медіа, он-лайн-опитування, он-лайн-платіж, он-лайн-

платформа, он-лайн-піратство, он-лайн-платники, он-лайн-порностудія, он-

лайн-портал, он-лайн-прем’єра, он-лайн-проект, он-лайн-проекція, он-лайн-

путівник, он-лайн-розрахунки, он-лайн-рекламодавці, он-лайн-ресурс, он-лайн-

сервіс, он-лайн-середовище, он-лайн-система, он-лайн-словник, он-лайн-

спілкування, он-лайн-станція, он-лайн-страхування, он-лайн-супермаркети, он-

лайн-ТБ, он-лайн-телебачення, он-лайн-тестування, он-лайн-торги, он-лайн-філія, 

он-лайн-фільм, он-лайн-фотобанк, он-лайн-чат, он-лайн-шахрайства, он-лайн-

концерт-презентація, он-лайновий → он-лайно; 

кеш → кеш-бек, кеш-диск, кеш-лайн, кеш-леді, кеш-метро, кеш-пам’ять, 

кеш-сервер, кеш-угода, кеш-фло, кеш-флоу, кешувати → кешуватися, кешування; 

коуч → коуч-консультант, коуч-консультування, коуч-курси, коуч-

менеджер, коуч-менеджмент, коуч-серфер, коуч-серфінг, коуч-сесія, коуч-

система, коуч-технології, коуч-тренер, коуч-тренінг, коучер → кучерський; 
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бренд → брендист, брендизація, бренд-арт, бренд-будівництво, бренд-

драйвер, бренд-маркет, бренд-маркетинг, бренд-менедже, бренд-мейкер, бренд-

хід, бренд-шеф, брендотворчий, брендовий, брендувати → брендування, 

брендований та ін.  

Гнізда неповного вигляду здатні розгортатися лише на лінійній або лише на 

парадигматичній осі. Проілюструємо це на прикладах. Пор.:  

кеш → кешувати → кешування;  

серфінг → серфінгіст → серфінгістка; 

дайвінг → дайвінговий → дайвінговість; 

геймер → геймерство, геймерський; 

івент → івентівець, івент-агентство, івент-аналіз, івент-бізнес, івент-

близнюк, івент-експерт, івент-індустрія, івент-комфорт, івент-маркетингу, 

івент-менеджери, івент-менеджмент, івент-напрямок, івент-організації, івент-

події івент-проект івент-сервіс, інвент-стиль, івент-сфера, івент-туристи;  

ф’ючерс → фючерний, фючерський;  

дилер → дилерський, дилерство; 

стелс → стелс-вірус, стелс-екшн, стелс-ігри, стелс-машина, стелс-

навігатор, стелс-режим, стелс-компанія, стелс-сервіс, стелс-технологія, стелс-

юніт. 

Матеріали дослідження засвідчують, що найпродуктивнішими є словотвірні 

гнізда парадигматичного типу, тобто ті, які дорівнюють словотвірній парадигмі з 

дериватами субстантивного блоку першого ступеня похідності. Дериваційне й 

семантичне наповнення таких парадигм представлене звичайно складними 

іменниками, утвореними внаслідок осново- і словоскладання. 

Крім того, спостережено, що словотвірні гнізда з вершинними 

неозапозиченнями, які мають високу суспільну затребуваність і частотність 

уживання в мові й мовленні українців, постійно поповнюються новими 

дериватами, формують мікросистеми похідних одиниць, що обчислюються 

сотнями. Прикладом такого запозичення є лексема інтернет. Так, дослідники 

сучасного українського словотворення та інноваційних процесів в українській 
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лексичній системі Н. Клименко і Л. Кислюк фіксують у словотвірному гнізді 

цього неозапозичення 96 дериватів [80, с. 269]. За нашими матеріалами, на 

сьогодні від слова інтернет вже створено понад 152 деривати, пор., крім уже 

поданих дослідниками: інтернет-блогер, інтернет-браузер, інтернет-вай-фай, 

інтернет-видання, інтернет-відгук, інтернет-відділ, інтернет-відображення, 

інтернет-вольниця, інтернет-гаманець, інтернет-грамотність, інтернет-груп, 

інтернет-драматург, інтернет-дружба, інтернет-економіка, інтернет-

експеримент, інтернет-епоха, інтернет-жанр, інтернет-замовлення, інтернет-

заявку, інтернет-злочин, інтернет-ЗМІ, інтернет-знайомий, інтернет-

знайомство, інтернет-індустрія, інтернет-ініціатива, інтернет-квиток, 

інтернет-маркетолог, інтернет-медіа, інтернет-павутиння, інтернет-серфінг 

та ін. Напр.: Наприклад, найвідоміший інтернет-браузер Internet Explorer 

використовує порт 80, поштові програми (наприклад, OutlookExpress), 

використовують відразу 2 порти, для відправки пошти SMTP-порт 25 та для 

прийому РОР порт 110 (ЗМР 2, с. 54); Інтернет-драматурги експериментують 

із формою драматичних творів, зокрема в таких творах діють оригінальні 

персонажі … (УМІ, с. 75); Останнім із трійки театрів, задіяних у інтернет-

експерименті, опустить завісу Театр російської драми (Д, № 123, 18.07.2012, 

с. 12); Треба зазначити, що системою інтернет-квитків почали користуватися 

не тільки кияни та жителі інших міст України, а й іноземні громадяни (Д, 

№ 123, 18.07.2012, с. 12); Крім того, нинішня інтернет-епоха дає змогу 

працювати не в офісі, а вдома чи в будь-якому іншому зручному місці (Д, № 72 – 

73, 19 – 20.04.2013, с. 11). Ці приклади підтверджують думку Є. Карпіловської 

про те, що в складі вже наявних словотвірних гнізд з’являються комплекси 

неолексем, які висвітлюють нові аспекти мовної категоризації відомих понять [80, 

с. 41]. 

Як бачимо, запозичені слова групують у своїх повних і неповних гніздах 

різне число дериватів залежно від чинників, що впливають на словотвірну 

спроможність базових функціональних основ. З огляду на це виокремлюємо 

гнізда з високим словотвірним потенціалом, до складу яких входить понад десять 
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похідних одиниць (47 гнізд), гнізда з середнім словотвірним потенціалом, які 

формують від чотирьох до десяти дериватів (65 гнізд), і гнізда з низьким 

словотвірним потенціалом, що охоплюють від одного до трьох дериватів (169 

лексем). Приклади засвідчують, що високий словотвірний потенціал мають гнізда, 

вершинні слова яких активно функціонують у мові українців у зв’язку з 

суспільною затребуваністю. 

 

4.2.2. Частиномовні параметри словотвірних гнізд новітніх запозичень 

 

4.2.2.1. Іменникові деривати 

 

Неозапозичення активно виявляють свій дериваційний потенціал у творенні 

іменників. Іменникові деривати утворюють кількісно найбільшу групу в складі 

словотвірних гнізд. З-поміж них виокремлюємо конкретні й абстрактні 

суфіксальні субстантиви та складні іменники-композити та юкстапозити. 

Суфіксальні похідні одиниці з вершинами-неозапозиченнями сформували 

декілька лексико-семантичних груп у межах словотвірних гнізд.  

Однією з найрозлогіших за кількісним складом є лексико-семантична група 

найменувань осіб за професією, сталим чи тимчасовим видом занять. До цієї 

групи належать суфіксальні іменники із суфіксами різної продуктивності: -ник,  

-ист/-іст, -ець, -івець, мотивованих неозапозиченнями різної семантики і 

структури, пор.: аваль → аваліст, авальник; айті, ІТ → айтішник / IT-шник; арт-

рекрут → арт-рекрутист; багі → багіст; блог → блогіст; бодісерфінг → 

бодісерфінгіст; бренд → брендист; вейкборд → вейкбордист; вейксерфінг → 

вейксерфінгіст; інвент → інвентівець; інтернет → інтернетник, інтернетівець; 

есемес → есемесник, есемесист; онлайн → онлайнівець; піар → піарник, 

піарівець; суші → сушист; скейтборд → скейтбордець, скейтбордист; скейт → 

скейтівець; скімборд → скімбордець; файл → файліст; флуд → флудист; чат → 

чатник, чатівець та ін. Напр.: Україна стала спільною цінністю і україномовних, і 

російськомовних, і євреїв, і вірмен, і анархістів, і націоналістів, і митців, і 
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айтішників (Д, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 20); Хто у нас імідж псує? 

Працівники преси, телебачення, ось ще інтернетники додалися (Д, № 118, 

11.07.2012, с. 7); У суші-барі, якщо сісти одразу біля барної стійки, за якою 

готують, сушист може передати страву одразу в руки (http://infomisto.com/uk/ 

rivne/idei/vsi/yaponiya-maystra-sushi); У Німеччині поліція розшукує 

скейтбордиста, якого обвинувачують у перевищенні швидкісного режиму (ІЗ, 

№ 38, 25.09.2008, с. 29), Найшвидший сноубордист Великобританії Джеймі 

Бароу продемонстрував смертельно небезпечний трюк, проїхався на сноуборді, 

причепленому до літака, вдовж злітної смуги (ІЗ, № 6, 12.02.2015, с. 30); 

Знайомтесь, це Андрій Дніпровець. Найактивніший чатівець січня, в гостях у 

«Друзів онлайн» (https://uk-ua.facebook.com/fmGalychyna/posts/881789858540082). 

Важливою дериваційною особливістю у межах лексико-семантичної групи 

найменувань осіб за певним типом занять чи професією є наявність словотвірних 

синонімів – дериватів, що постали внаслідок приєднання до тієї самої твірної 

основи різних спільнофункційних словотворчих суфіксів [27, с. 210]. Це 

стосується передусім похідних найменувань, мотивованих запозиченнями аваль, 

інтернет, піар, чат, есемес, скейтборд та ін. Пор.: інтернет → інтернетник, 

інтернетівець; чат → чатник, чатівець; піар → піарник, піарівець; аваль → 

авальник, аваліст; есемес → есемесник, есемесист; скейтборд → скейтбордець, 

скейтбордист та ін. 

Паралельна фіксація спільнокореневих похідних із суфіксами -ник і  

-івець, -ник і -іст, -ник і -ист, -ець і -ист засвідчує, що вони не мають обмежень 

у своєму використанні, напр.: На відкриття виставок приходять переважно 

студенти та співробітники, причому співробітники – це і волонтери-гіди, 

піарники, куратори, і електрики та роботяги, які руцями матеріалізують ідеї 

художників (УМ, № 103, 18.07.2012, с. 13); Звичайний піарівець, до того ж не 

дуже кваліфікований (не буде зайвим нагадати, що державний службовець має 

служити державі (http://maidan.org.ua/arch/arch2008/1223235628.html); Аваліст і 

особа, за яку він поручається, несуть взаємну відповідальність (ЦП 2005, с. 94), А 

де цей авальник? (З розмови). 

http://maidan.org.ua/
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У межах словотвірних парадигм іменникових неозапозичень 

новоутворення – найменування осіб за професійною дією, сталим чи тимчасовим 

видом заняття, у свою чергу, слугують твірними для дериватів із модифікаційним 

словотвірним значенням ‘особа жіночої статі щодо особи чоловічої статі, 

названої твірним іменником’, які утворюються за допомогою продуктивного в 

українській мові суфікса -к-а, зрідка – суфікса -иц-я, пор.: скейтбордист → 

скейтбордистка, сноубордист → сноубордистка, сноукайтингіст → 

сноукайтингістка, серфінгіст → серфінгістка, чатник → чатниця. Напр.: 

Аннамарі Чундак – відома українська сноубордистка, яку спортивні аналітики 

називають надією Олімпійських ігор у Сочі (М № 1, № 2, лютий 2014, с. 10); 

Любіть красивих струнких серфінгісток – грайте одній з них і покажіть, що 

дівчата в цій справі не відстають від хлопців (http://itsmygame.com.ua/surfing-

game_tag.html); Зйомки реклами «Из чего сделаны наши девчонки?», в якій 

представлено колекцію спортивного одягу Nike Women, відбулися у київському 

Міжнародному центрі культури і мистецтва (Жовтневому палаці). У зйомка 

взяли участь російські спортсменки – олімпійська чемпіонка з фігурного катання 

Аделіна Сотникова, скейтбордистка Катерина Шенгелія, легкоатлетка 

Крістіна Сівкова й актриса Ірина Горбачева (http://www.ukrkino.com.ua/kinotext/ 

news/?id=7362). 

Це словотвірне модифікаційне значення зумовлене граматичною 

особливістю мотивувального іменника, а саме належністю його до чоловічого 

роду. Як бачимо, відома в українській мові тенденція – можливість творення 

похідних одиниць з модифікаційним значенням ‘особа протилежної статі’ 

практично від кожного іменника, який називає особу за професією, певним видом 

діяльності, – поширюється і на іменники із запозиченими основами у межах 

сформованих ними словотвірних гнізд. Пор.: скейтборд → скейтбордист → 

скейтбордистка; сноуборд → сноубордист → сноубордистка; сноукайтинг → 

сноукайтингіст → сноукайтингістка, серфінг → серфінгіст → серфінгістка. 

Агентивна семантика неозапозичень – найменувань осіб за професією чи 

певним видом занять на -ер уможливлює творення від них дериватів із суфіксом  
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-ств-о із словотвірним значенням ‘заняття особи, названої твірним 

іменником’ що свідчить про словотвірну адаптацію запозичень, залучення їх до 

словотвірних процесів за українськими словотвірними моделями. Пор.: бебі-

сітер → бебі-сітерство, геймер → геймерство, дигер → дигерство, догхантер → 

догхантерство, іміджмейкер → іміджмейкерство, лайфхакер → лайфхакерство, 

серфер → серферство, фрілансер → фрілансерство, хостер → хостерство, 

хедхантер → хедхантерство, хакер → хакерство та ін. Напр.: За кордоном 

можна жити у сім’ї, займатися бебі-сітерством, навчати мов, збирати овочі і 

фрукти (http://www.jobs.ua/ukr/akticles/); Хлопець пропускає заняття у коледжі, 

свариться з мамою, багато тренується, щоб бути кращим у геймерстві 

(http://gazeta.ua/articles/culture/ukrajinsky-film-pro-kiber-sport); Догхантерство для 

цих осіб ‒ уже не просто «чистка», воно перетворилося на свого роду релігію зі 

складними обрядами (ІЗ, № 47, 24.11.2011, с. 18); Реклама, іміджмейкерство, 

паблік-рилейшнз – це області вправного маніпулювання довірливою публікою 

(http://studopedia.su/6_24938_pravda-i-brehnya); Якщо вже є сформоване 

середовище людей, які готові й розуміють усі особливості фрілансерства, 

необхідно закріпити їхні права й обов’язки на законодавчому рівні (Д, № 197, 

31.10.2012, с. 6); У відповідь дружина звернулася в поліцію, звинувативши 

благовірного в хакерстві (ІЗ, № 12, 22.03.2012, с. 26). 

Зазначимо, що продуктивність цього словотвірного типу зростає. 

Свідченням словотвірного освоєння запозиченої лексики українською 

мовою є деривати з модифікаційним словотвірним значенням “демінутивність” 

із зменшено-пестливим суфіксом -ик, напр.: смайл → смайлик, сайт → сайтик та 

ін. Такі іменники виражають позитивне ставлення до висловленого, напр.: 

Фактично, на сьогоднішній день смайлики тільки інформують про емоційно 

забарвлене відношення автора до тексту (http://8ref.com/14/referat_14590.html); 

Цей сайтик написаний на HTML 5 та CSS3 (http://blog.mika.biz.ua/tag.php? 

tag=%D1%E0%E9%F2%E8%EA). 

Матеріали дослідження засвідчують, що від іменникових основ 

неозапозичень активно утворюються абстрактні іменники на позначення 

http://www.jobs.ua/ukr/akticles/
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різноманітних процесів або їхніх результатів із іншомовними суфіксами  

-изаці-я/-ізаці-я, пор.: айпaд → айпaдизація, бренд → брендизація, вайбер → 

вайберизація, інтернет → інтернетизація, чат → чатизація, зомбі → зомбізація, 

смартфон → смартфонізація, тюнинг → тюнингізація. Напр.: Айпадизація 

всього світу дійшла до сільгосптехніки. Компанія Вадерштад представила 

новинку: тепер просапна сівалка Tempo c новим програмним забезпеченням на 

базі iPad від Apple (http://www.agro-parts.com.ua/ru/news/page_1399222028.htm); 

Масова комп’ютеризація, інтернетизація та смартфонізація виводить процес 

отримання знань молоддю і не тільки, на новий, зовсім інший рівень (http:// 

business-territory.com/articles/samoosvita-%E2%80%93-novii-trend-chi-neobkhidnist); 

Зомбізація народу стає очевидною нині, коли виконавці подібних пісень навіть не 

замислюються, що вони співають (https://www.ridivira.com/uk/suspilstvo/541-

khristiyanizm-i-komunizm). 

Спостережено, що запозичення слугують твірними основами для 

абстрактних іменників словотвірного типу із суфіксом -ізм/-изм, які позначають 

певні явища або процеси, напр.: дигер → дигеризм, смартфон → смартфонізм, 

айфон → айфонізм, айбокс → айбоксизм та ін. Пор.: Однак серед молоді, 

основними цінностями для якої наразі є пофігізм та айфонізм, виявилось, є ті, 

кому найперше важлива свобода, чесність, відповідальність (http://dniprograd.org/ 

blogs/199); 

Водночас потрібно зазначити, що словотвірні гнізда, вершинними словами 

яких є новітні запозичення, структурують відприкметникові іменники на -ість із 

загальним значенням абстрактної ознаки, які відзначаються досить високою 

продуктивністю, зумовленою потребами в спеціальній лексиці, пор.: дайвінг → 

дайвінговий → дайвінговість, демпінг → демпінговий → демпінговість, фейк → 

фейковий → фейковість та ін. Напр.: За її словами, вчора у соціальній мережі 

з’явилися два однотипні фейкові відео. Що спільного у цих двох відео? Відповідь 

одна – фейковість, брехливість, замовність (http://vikka.ua/novini/35278-

zhukovska-otsinila-video-pro-brudnu-vodu-fejkovist). Зрідка трапляються 

http://www.agro-parts.com.ua/ru/
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відприкметникові іменники на взірець трастовий → трастовізація. Семантика 

цих іменників тісно пов’язана з семантикою твірних основ.  

Деривація іменників зі значенням опредметненої дії чи стану за допомогою 

питомого українського суфікса -анн-я відбувається здебільшого з опертям на 

дієслівну твірну основу, мотивовану неозапозиченням: бренд → брендувати → 

брендування, демпінг → демпінгувати → демпінгування, дисконт → 

дисконтувати → дисконтування, ремітер → ремітерувати → ремітерування, 

тюнинг → тюнингувати → тюнингування, фрапе → фрапувати → фрапування 

та ін. Пор.: Таким чином, довгострокову заборгованість має сенс дисконтувати 

у тому випадку, якщо вона утворилася від видачі не на ринкових умовах 

(наприклад, безвідсоткова заборгованість або за ставкою, істотно нижче 

ринкової) (http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08G62a2e0bbf0ce5c4008594725d0e5cc6827); 

В економічній літературі цей термін в основному визначений таким чином: 

дисконтування  це приведення майбутніх грошових потоків до поточного 

періоду з урахуванням зміни вартості грошей з часом (http://cons.parus.ua/_d.asp 

?r=08G62a2e0bbf0ce5c4008594725d0e5cc6827); Як можна тюнингувати 

велосипед (http://yakpros.ru/hobbi-ta-rozvagi/31035); Тюнингування автомобіля – 

це складний процес переобладнання його до такого стану, який би повністю 

задовольняв його власника (http://econom.lnu.edu.ua/files/ek-you/n3/st12.html). 

Складні іменники. Високу словотвірну спроможність виявили новітні 

запозичення у творенні складних слів – композитів і юкстапозитів, утворених за 

допомогою осново- та словоскладання. Використання цих різновидів 

морфологічного способу словотворення у різні періоди, на думку Н. Клименко, 

має своєрідні риси, зумовлені появою нових слів у відповідь на соціальне 

замовлення, збільшенням запозичень як бази для складних слів, засвоєння яких 

веде до виокремлення нових або зростання продуктивності вже відомих основ і 

залучення їх у процеси словотворення [80, с. 134].  

Н. Клименко назвала композицію, або основоскладання, вищим ступенем 

абстрагування, оскільки наслідком цього процесу є об’єднання в одному слові 
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кількох основ, що дає змогу точно характеризувати предмети, явища за кількома 

ознаками [75, с. 340].  

Запозичення у складі композитів дослідники називають основами-

класифікаторами, що визначають профіль базового, означуваного компонента 

складного слова, та основами-ідентифікаторами, що займають останню позицію в 

слові, виконують роль базового компонента композита [80, с. 207]. Так, за 

нашими спостереженнями, в українській мові на сучасному етапі продовжують 

активно формуватися композити з основою-класифікатором аудіо-, який вказує на 

зв’язок поняття зі звуком, слухом, способом запису і відтворення звукової 

інформації, та медіа-/медія-, напр.: аудіобрендинг, аудіооб’єкт, аудіовізуальний, 

аудіогід, аудіокодек, аудіореклама, аудіоплач, медіафайл, медіафраншиза, 

медіахолдинг, медіядискурс, медіяпроект. Напр.: Аудіобрендинг покликаний 

зробити кожен звуковий ряд, що використовується в рекламі, зробити так, щоб 

його впізнавало якомога більше людей (http://sm.znaimo.com.ua/docs/607/index-

6962.html?page=10); Іноді термін «аудіокодек» стосується апаратного 

забезпечення, наприклад звукової карти (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Аудіо-

кодек); Замість господарів і уявної “дитини в біді” на підлозі стояли потужні 

колонки увімкненого комп’ютера, з яких і минув аудіоплач… (УМ, № 65, 

05.05.2012, с. 9); На думку фахівця (Володимира Різуна), який уже близько 30 

років готує фахових мовців-журналістів, сьогодні в журналістиці відбувається 

«криза професії». Вона пов’язана з падінням рівня професіоналізму та 

професійної культури. Причина в тому, що в медіагалузь прийшло дуже багато 

людей, які мають опосередковане ставлення до журналістики (Д, № 135 – 136, 

02 – 03.08.2013, с. 19); Також слід вказати місце події, дату, час і номер 

виборчого округу, коротко описати порушення і завантажити докази у вигляді 

медіафайлів (УМ, № 99, 11.07.2012,с. 4); – А чи потрібна нам медіафраншиза?! 

Може обійдемось? (Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Нарощують свій дериваційний потенціал основи аква-, що відповідає 

поняттям “водний”, “вода”, та відео-, що вказує на належність поняття до 

зображення телевізійних, радіолокаційних та інших складних електричних 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www/


157 

 

  

сигналів на екрані, пор.: аквазорбінг, аквахаус, аквалайн, аквааеробіка, аквалайф, 

відеочат, відеобібліотека, відеоблог, відеогалерея, відеокодек, відеоконцерт, 

відеоконтект, відеоряд, відеосайт, відеоселектор, відеоспостереження, 

відеомепінг, відеофайл, відеохостес. Напр.: Це такий вид спорту, в якому в 

надутій прозорій кулі скочуються з гори, причому людина знаходиться всередині, 

або наприклад коли надувну кулю прив’язують тросом і можна бігати по воді 

(аквазорбінг), нагадує білку в колесі))) (http://posekretu.com.ua/205830-shho-

znachit-zorbing.html); На сьогоднішній день аквааеробіка, за відгуками, 

найефективніший засіб для всіх людей, які хочуть не тільки схуднути і тримати 

тіло в тонусі, але і відновити здоров’я (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/ 

category/napryami-fitnesu9-9/page/6); А на сьогодні можна констатувати, що це 

вже повноцінний спорт – аквабайкінг – зі змаганнями, кубками, нагородами та 

професійними спортсменами, який курирує Міжнародна асоціація водно-

моторних видів спорту (IJSBA) (http://pravda.ks.ua/blogs/8036-maryana.html); Н.265 

або високою ефективністю відеокодування (НЕVC) є новою технологією 

відеокодек (http://uk.wondershare. com/tips/what-is-h265.html); Нарешті, важливий 

відеоконтент ще й для лінкбілдінга, тобто побудови мережі якісних зворотніх 

посилань на сайт, який розкручується (http://webstudio2u.net/ua/web-

promotion/766-rasktutka-saitov-video kontent.html); До 13 липня переглядатимуть 

короткі та довгі метри документального кіно – проходитимуть безкоштовні 

відеосеанси щовечора о 21:00 просто неба на Площі Ринок (Д, № 118, 11.07.2012, 

с. 11).  

З розвитком високих технологій і комп’ютеризації багатьох процесів у 

житті людини в українській мові набувають дериваційної активності й основи 

смарт- (‘розумний’), веб- (‘система доступу до пов’язаних між собою документів 

на різних ком’ютерах, підключених до Інтернету’), вікі- (‘веб-сайт, що дає змогу 

користувачам самостійно змінювати вміст сторінки’), дайв- (скорочена форма 

лексеми дайвінг – різновид підводного плавання), інфо- (усічення від слова 

інформаційний), кібер- (скорочення від слова кібернетичний), гейм- (зі значенням 

‘гра’), інтернет- (як перша незмінювана частина складних слів, що має значення 

http://uk.wondershare/
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‘стосується інтернету’), тач- (‘сенсорний’) та ін., пор: веб-банер, веб-банкінг, веб-

браузер, веб-вузли, веб-дизайн, веб-інтерфейс, веб-крамничка, веб-поліцейські, 

веб-редактор, вікіджерела, вікімедіа, вікіновини, вікісховище, вікіпідручник, вікі-

розмітка, вікі-сайти, вікі-хостес, вікі-хостинг, геймпад, гейммайстер, геймхаус, 

гейміфікація, гейм-зона, гейм-парк, геймплей, гейм-портал, гейм-тестер, дайв-

експозиція, дайв-сафарі, дайв-центр, інфо-трейд, інфо-зв’язок, інфо-ком, інфо-

контент, інфо-маркетинг, інфо-поінт, інфо-сервіс, інфомед, інфотеймент, 

кіберлітак, кіберармія, кібербатальйон, кібервійни, кіберкампанії, кіберніж, 

кіберспорт, кібершпигунство, кіберправоохоронці, інтернет-магазин, інтернет-

пейджер, інтернет-юзер, інтернет-шопінг, інтернет-трейдинг, інтернет-

фільтр, інтернет-файлообмінник, інтернет-трафік, інтернет-трансакції, 

інтернет-сфера, смарт-картка, смарт-фото, смарт-холдинг, смарт-центр, 

смарт-шоп, смарт-юніон, смарт-ящик, тачпад, тачдекор, тачінфо, тачкнига, 

тачлист, тачстайл, тачтрек. Напр.: Вікі-сайт допомагає організації збирати й 

записувати корпоративні знання, об’єднувати вміст із численних джерел, і 

обмінюватися планами та ідеями (http://support.office.com./uk-ua/article); Ідеєю 

було, щоб кожна особа успішно обрала ліцензію й зробила внесок у Вікісховище 

принаймні одною роботою гарної якості й використала цей контент у якомусь 

іншому проекті Вікімедіа (http://support.office.com./uk-ua/article); Перший геймпад 

Xbox вийшов у розробників досить великим, що не подобалося багатьом гравцям 

(http://poradu.pp.ua/internet/38091-scho-take-geympad-upravlnnya-vidi.html); По-

перше, базові фічі та збалансований геймплей – це те, що найбільше 

подобається гравцям у наших іграх (http://company.plarium.com/ua/news/press/); 

Вперше в рамках KIBS була представлена дайв-експозиція, в якій взяли участь 

дайв-центри, клуби, виробники спорядження та оператори дайвінг-туризму 

(http://ua.kibs.com.ua/view.exb_hist/); Та бувають і більш витончені різновиди 

кібервідморозків. Вони не просто входять у довіру через Інтернет, а закохують у 

себе, а потім ненав’язливо змушують дівчат виконувати свої забаганки (ІЗ, № 8, 

23.02.2012, с. 12); Кібершпигунство може здійснюватися як дистанційно, за 

допомогою Інтернету, так і шляхом проникнення в комп’ютери і комп’ютерні 

http://ua.kibs/
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мережі підприємств звичайними шпигунами («кротами»), а також хакерами 

(http://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-kibershpigunstva/); За умовами такого тарифу 

клієнт за фіксовану абонплату отримує певний обсяг інтернет-трафіку (Д, 

№ 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 32); Усе частіше банки надають перевагу 

платіжним карткам із чипом, намагаючись переобладнати свою 

інфраструктуру для смарт-карток (ІЗ, № 32, 09.08.2012, с. 10); Відповідно до 

повідомлення на офіційному сайті ВРУ, спеціальним режимом оподаткування 

зможуть скористатися компанії, які займаються розробкою та продажем 

програмного забезпечення (ПЗ), програмуванням, тестуванням, надають ІТ-

консультації та послуги з управління комп’ютерними системами, обробкою 

даних, а також розміщення інформації на веб-вузлах тощо (Д, № 90, 29.05.2012, 

с. 7); Доволі швидко встановили: «веб-крамничка» сформітностей розміщена на 

сервері «Укртелекому» в столиці (ІЗ, № 1 – 2, 2011, с. 19); У відділку вам 

посміхнуться, вислухають, можуть навіть запропонувати чаю, але з такою ж 

посмішкою повідомляють, що надії на те, що вам повернуть втрачену річ, дуже 

й дуже мало. У чому власне менш півроку тому переконався веб-редактор «Дня» 

(Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 21); напр.: Наприклад, деякі слухачі, які 

бачили, як молодь користується тачпадами, намагаються не натиснути 

потрібне посилання мишкою, а просто тицьнути пальцем у монітор (ВК, № 54 – 

55, 22.05.2012, с. 5); Техніка, нині використовувана музикантом не є різновидом 

тепінг (про що Маврін постійно заявляє сам), і називається «тачстайл» 

(touchstyle), «техніка допиту» (http://www.people.su/ua/68183_2). 

Зростає активність основ-ідентифікаторів -ленд (зі значенням ‘всесвіт’) та -

мейкер (зі значенням ‘творець, майстер’): зомбі-ленд, зооленд, ігроленд, еколенд, 

євроленд, дизайн-ленд, тікет-ленд, байк-ленд, хобі-ленд, піца-ленд, іміджмейкер, 

кліпмейкер, арт-мейкер, ботмейкер, кліпмейкер, маркетмейкер, ньюзмейкер, 

пейсмейкер, піцмейкер, трафікмейкер, пор.: І були ті, хто казав, що приєднання 

до ЄС означає втрату незалежності, національної, культурної, релігійної 

ідентичності, бо «Євроленд» – це Вавілон – розсадник гріха, наркотики, аборти, 

контрацепція, розлучення (К, № 40, 18.10.2013, с. 22); Ефект Фенікса для 
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Ігроленду (ІЗ, № 3, 18 – 24.01.2008, с. 10); Всі сфери діяльності в «Еколенді» 

взаємопов’язані і поєднані в цілісну модель розвитку дітей (http://ekoland.lviv.ua/ 

elementary-school/); Тепер з понеділка до п’ятниці глядач зможе 

насолоджуватися півгодинними розмовами про «добре й вічне», слухати історії 

успіху, пізнавати культурний ландшафт України, а по вихідних дивитися 

програми з ньюзмейкерами тижня (Д, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 17); 

Маркетмейкер – брокер або дилер, діяльність якого як професійного учасника 

валютного або фондового ринку полягає у забезпеченні постійних котирувань цін 

продавця та покупця на певні фінансові інструменти від свого імені або від імені 

клієнта (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123437); 

Піцмейкер або піцайоло – так називають майстра з приготування піци (http:// 

www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/publish/article).  

Крім того, в українській мові на сучасному етапі її розвитку активно 

функціонують гібридні композити, які утворилися за допомогою поєднання основ 

іншомовних лексем як в адаптованому, так і в неадаптованому вигляді, в 

іншомовній графіці, та питомих слів, пор.: веб-редактор, web-парад, Web-

сторінка, java-машина, java-програмування, java-ігри та ін., напр.: У відділку вам 

посміхнуться, вислухають, можуть навіть запропонувати чаю, але з такою ж 

посмішкою повідомляють, що надії на те, що вам повернуть втрачену річ, дуже 

й дуже мало. У чому власне менш півроку тому переконався веб-редактор “Дня” 

(Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 21); Web-сторінка – це текстовий файл, що 

містить опис зображення мультимедійного документа на мові гіпертекстової 

розмтки – HTML (ОІтКТ, с. 245); Ну і на завершення, для того, щоб остаточно 

відповісти на питання про те, що таке Java, торкнемося такої важливої сфери 

Java-програмування, як програмування Java-ігор (http://a-yak. com/shho-take-

java/). Процеси гібридизації засвідчують активне залучення запозичених слів до 

участі в продукуванні нових словотвірних одиниць. 

Зрідка трапляються композити, утворені за допомогою основоскладання із 

суфіксацією на взірець лізигодавець, лізингоодержувач. Проте здебільшого 

механізм поєднання основ у композитних утвореннях, у яких беруть участь 



161 

 

  

запозичення, становить собою комбінування основ без єднальних голосних, 

аглютинативне словотворення та гібридизація – поєднання українських та 

запозичених основ слів. Це підтверджує думку Н. Клименко про те, що для 

композитів характерний свій специфічний спосіб упорядкування семантичних 

компонентів, який створює передумови формування нових значеннєвих зв’язків 

лексем на антонімічній чи синонімічній основі [76, с. 237]. 

Отже, композиція є одним із продуктивних способів творення нових слів на 

основі новітніх запозичень у ролі твірних. Структурно-семантична специфіка 

композитних дериватів полягає в особливостях лексичної сполучуваності слів. 

У субстантивному блоці словотвірних гнізд з вершинами-неозапозиченнями 

окрему групу формують іменникові складні лексеми, утворені способом 

складання слів – юкстапозити. В українській мові традиційно словоскладання 

порівняно з основоскладанням було менш продуктивним способом творення 

нових слів. Однак матеріали дослідження словотвірного потенціалу новітніх 

запозичень засвідчують значне число юкстапозитів, які є наслідком 

словоскладання з участю запозичених слів. В. Фурса вважає, що юкстапозити 

передають нові поняття, які не можна передати ні одним словом, ні 

словосполученням. Зв’язок між компонентами таких дериватів, на думку 

дослідниці, вільний, тобто сама модель побудови не передбачає морфологічних 

змін у структурі її складників [181, с. 153]. Юкстапозити, утворені з участю 

неозапозичень, – це здебільшого найменування різноманітних товариств, 

компаній, банків, фірм, програм, видів спорту, осіб за професією тощо, пор.: 

“Брок-Порт”, “Івент-Cервіс”, “Дисконт-Формат”, “Байк-Хан”, “Байк-готель”, 

“Байк-журнал”, бебі-клуб, “Ботчат”, брокер-ділер, брокер-аутсайдер, букінг-

менеджер, дайвінг-інструктор, дайвінг-туроператор, кайтер-професіонал та ін. 

Юкстапозити за складом твірних компонентів поділяємо на дві групи. До 

першої групи належать складні іменники, утворені поєднанням двох запозичених 

слів. До них належать: авіста-трейдинг, альпарі-брокер, арт-рекрутинг, байк-

трейд, байк-джорінг, банджі-джампінг, бебі-паті, бебі-сітер, бейс-джампінг, 

графіті-бомбінг, графіті-рейтер, еспресо-лунго, еспресо-рістрето, еспресо-
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корето, інтернет-провайдер (тут інтернет – міжнародна інформаційна 

комп’ютерна мережа), кеш-сервер, лате-макіато та ін. Напр.: Однак, будь-яка 

собака, якій під силу тягнути на буксирі поклажу і при цьому швидко бігти в 

потрібному напрямку в упряжці, може взяти участь у навчанні байк-джорінг 

(http://pik.cn.ua/print/5981/); Останнім часом з’явився ще один аналог банджі-

джампінгу, що також вимагає спеціальної підготовки та витривалості до 

перевантажень (http://ropejumping.lviv.ua/articles/bungee-jumping); В галузі 

Вітчизняного графіті заслуговують на увагу часопис Element і фотопанк-зін We 

Are The City Scum чотирьох графіті-райтерів і фотографів із Києва, Тернополя і 

Ялти (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20); На лекції пан Вейгль наводить приклад 

роботи Ніколаса Роя з групи «Надійних роботів» Масачусетського 

технологічного інституту, яка присвячена захисту приватного життя в 

інтернет-просторі, зокрема збереженню електронного листування інтернет-

провайдерами (Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2012, с. 19); На цьому тижні 

співробітники МВС після річних скарг ААУ нарешті заблокували роботу 

популярного сайту. Але, враховуючи той факт, що міліція могла вилучити лише 

кеш-сервери (сервери з контентом ще у вересні було переведено за кордон), 

ресурсу буде неважко відновити роботу після нетривалої перерви (К, № 40, 

18.10.2013, с. 29); В лате-макіато можна додавати сиропи будь-яких смаків за 

винятком цитрусового: від нього може згорнутися молоко (http://www.li.org.ua/ 

jak-prigotuvati-latte/). 

Друга група охоплює складні слова, що постали внаслідок поєднання 

запозиченого та питомого слів, у тому числі лексем інтернаціонального 

характеру. До них належать іменники айпад-ціни, арт-солянка, байк-фестиваль, 

банджі-стрибок, банджі-клуб, банер-вимагач, бейс-об’єкт, гриль-сковорода, 

краш-подія, серфінг-система, шопінг-стиліст та ін., напр.: Банер-вимагач може 

маскуватися під повідомлення від правоохоронних органів і загрожувати 

кримінальною відповідальністю за зберігання та розповсюдження дитячої 

порнографії, якщо ви не сплатите штраф (http://pan-ta-pani.com/25232-yak-

vidaliti-virus-vimagach.html); Ось він: на грилі або на гриль-сковороді підсушити 
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скибочки хліба (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 10); Масштабний байк-

фестиваль відбувається в Одесі (http://24tv.ua/masshtabniy_baykfestival); А на 

перших метрах дистанції болід Шумі знову потрапив в епіцентр краш-подій, 

коли посприль розвороту «Лотуса» Романа Гросжана (УМ, № 76, 29.05.2012, 

с. 9). 

Препозитивними компонентами у складі юкстапозитів часто слугують 

абревіатури, пор.: ADSL-модеми, BTL-акції, COM-порт, DVD-плеєр, DNS-ім’я, 3D-

проектор, USB-накопичувач, GPS-координати, 3G-WiFi-роутер, SIM-картка та 

ін. Напр.: Підключення модема починається зі з’єднання з комп’ютером шнуром 

через COM-порт або USB (внутрішній модем установлюють усередені 

системного блока в слот PCI) (ІіКТ, с. 141); Цього разу вони привезли чудові 

дарунки – сучасний телевізор та DVD-плеєр, а на додаток – відеотеку 

мультиків, які звеселятимуть хлопчиків і дівчаток пригодами улюблених героїв і 

даруватимуть позитивні емоції (ІЗ, № 7, 13.02.2014, с. 17), Цей сервер надає 

користувачеві можливість відправляти й одержувати повідомлення через 

Internet з використанням поштових адрес (ім’я поштової скриньки @ DNS-ім’я 

сервера електронної пошти) (ОІтКТ, с. 258), Місцевий підприємець вирішив 

відкрити невеличкий кінотеатр – на 30 місць: узяв у оренду приміщення, купив 

дороге обладнання, зокрема 3D-проектор і спеціальні окуляри (ІЗ, № 25, 

21.06.2012, с. 13); Дорогою додому крадій загубив рюкзак, в якому, окрім 

поцуплених речей, був USB-накопичувач із його домашнім завданням (ІЗ, № 21, 

24.05.2012, с. 26); Дешеві 3G-WiFi-роутер в Інтернет-магазині. Звертатися за 

телефоном (044) 323-03-34 (реклама).  

За компонентним складом переважають дволексемні юкстапозити (айріш-

келих, аніме-посол, блок-хауз, дайвінг-туризм, комплаєнс-підрозділ, ноутбук-

плита). Однак трапляються юкстапозити, до складу яких входить три компоненти 

(суші-тай-бар, інтернет-клієнт-банк, інтернет-сервіс-провайдери, хард-ток-

шоу, стелс-екшн-сцена, он-лайн-концерт-презентація, шоппінг-стиліст-

іміджмейкер). Напр.: Кава по-ірландськи подають у спеціальному келиху з 

короткою ніжкою, який так і називається – айріш-келих (http://coffeerecept. 
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pp.ua/ajrish-kava-abo-kava-po-irlandski); В Азії впродовж місяця відзначатимуть 

незвичайний ювілей – сто років до дня народження кіберкота Дораемона, якого 

МЗС Японії назвало першим культурним аніме-послом країни (УМ, № 121, 17 –

 18.08.2012, с. 9); Вольєр має дві частини – закриту і відкриту. У першій стоїть 

будка. Закриту обшиваю блок-хаусом ззовні та вагонкою зсередини (ГпУ, № 89, 

18.10.2013, с. 34); Тоді про масовий дайвінг-туризм, який і нині перебуває в нас 

(на Чорному морі) у зародковому стані, не йшлося (М, № 4, 6.04.2012, с. 14); 

Інтернет-клієнт-банкКредитпромбанку передбачає тільки перегляд залишку по 

платіжній картці, тому з подальшого розгляду він виключений як слабкий гравець 

(http://ua.Prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae); Представлення відео на 

пісню «Кактус», он-лайн-концерт-презентація нового альбому Allor Nothing / 

«Все або нічого», сольний концерт у столичному Жовтневому палаці 26 квітня – 

ці події стали інфоприводом для зустрічі зі співачкою Джамалою (Д, № 62 – 63, 

05 – 06.04.2013, с. 15); Остап Дроздов минулого тижня запустив новий 

авторський проект у жанрі хард-ток-шоу з однойменною назвою Drozdov (Д, 

№ 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 20).  

Отже, юкстапозити, мотивовані неозапозиченнями, – це окрема самостійна 

лексико-семантична група з чітко окресленими ознаками та властивостями, яка 

продовжує тенденцію до інтернаціоналізації складу української мови. 

 

4.2.2.2. Прикметникові деривати 

 

Ад’єктивний блок словотвірних гнізд з вершинами неозапозиченнями 

формують деривати, що утворилися внаслідок суфіксації. Префіксальні деривати 

трапляються лише зрідка. Вони є виразниками різноманітних ознак, якостей, 

властивостей тощо. І хоч кількісно прикметники, мотивовані неозапозиченнями, 

поступаються іменникам, проте вони засвідчують участь неолексем у процесах 

ад’єктивного словотворення за вже відомими словотвірними моделями. 

У словотвірних парадигмах найменувань особи за дією, що є для неї 

професійним заняттям, як складниках гнізд, сформованих неозапозиченнями, 

http://ua/
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прикметники посідають досить стабільне місце. Визначальним з-поміж 

прикметникових суфіксів є формант -ськ-ий. Він залежно від умов 

сполучуваності функціонує в морфонологічних видозмінах -цьк-ий, -зьк-ий, а 

також може поширюватися за рахунок інших морфем (-івськ-ий). У процесі 

творення похідних слів він виконує транспозиційну функцію, оскільки переводить 

твірну основу іменника до розряду прикметників [27, с. 142]. 

Семантична позиція ‘такий, що має стосунок, належить, призначений 

особі, який називає твірний іменник’ у словотвірному гнізді представлена 

здебільшого прикметниками із суфіксом -ськ-ий та його варіантами, 

мотивованими новітніми англізмами – найменуваннями осіб за професійною дією 

на -ер, напр.: геймерський, дизайнерський, догхантерський, зомбівський, 

коучерський, моберський, свінгерський, фродерський, юзерський, девелоперський, 

фродерський, фрондерський. Пор.: Особливість колекції Aston Martin Аnteriors – 

сміливі ексцентричні рішення дизайнерських меблів екстра – класу в поєднанні з 

брендовими аксесуарами (М № 1, 25 – 26.10.2013, с. 43); До речі, сервер 

догхантерського форуму розташований у Німеччині (ІЗ, № 47, 24.11.2011, с. 18); 

Звісно, фрондерська комбінація не виникає знічев’я (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 10); 

Останні два тижні стали досить-таки знаменними в сенсі наступу з боку 

міжнародних та національно-державних структур на інтернет-вольницю, на 

своєрідне гуляйполе всесвітнього павутиння, де сотні мільйонів людей 

намагаються позбутися будь-якого зовнішнього регламентування, крім хіба що 

неписаних правил поведінки тих чи інших юзерських спільнот (Д, № 194 – 195, 

25 – 26. 10. 2013, с. 18). 

За допомогою суфікса -івськ-ий утворюються ад’єктиви, мотивовані 

запозиченими словами, зі словотвірним значенням ‘властивий предмету або 

явищу, яке називає твірний іменник’, пор.: інтернетівський, піарівський, 

бадівський та ін. Напр.: Подеколи я теж вживала щось “бадівське” (ІЗ, № 1 – 2, 

10.01.13, с. 13); Перше засідання виявилось надзвичайно цікавим та корисним. 

Між учасниками клубу був створений інтернетівський простір спілкування, де 

можна ділитися своїми думками, напрацюваннями та підтримкою в адвокацьких 
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кампаніях (http://dem-alliance.org/districts/vinnitska-oblast/district_news/vidavi-u-vin 

nitsi-rozpochav-svoyu-robotu); А це так само, як приїжджає попса російська 

«чесать». Оце у них піарівський «чос». Їм треба урвати і втекти. Моє 

побажання робити ставку на українських іміджмейкерів (https://www.radiosboda. 

org/a/885895.html).  

Не менш продуктивними у творенні прикметників від запозичених слів 

виявилися суфікси -ов-ий/-ев-ий, за допомогою яких утворюються відносні 

прикметники, які передають значення ‘такий, що має стосунок до названого 

твірним іменником’, пор.: аутсорсинговий, аутстафінговий, бенчмаркінговий, 

трендовий, топовий, консалтинговий, брендовий, скімінговий, онлайновий, 

мультибрендовий, фішинговий, вендинговий, фрірайдовий, авалевий, іміджевий, 

хеджевий, напр.: Утім останнім часом ми є свідками зовсім іншої тенденції: 

оскільки утримувати подібні структури – задоволення не з дешевих, фірми 

об’єднують свої кол-центри у так звані аутсорсингові центри (УМ, № 99, 

11.07.2012, с. 6); Щоб уникнути скімінгового пристрою слід перш ніж 

скористатися банкоматом, порівняти зображення картрідера і клавіатури на 

моніторі з «натуральним» виглядом (Д, № 20, 05.02.2013, с. 7); На сьогоднішній 

день такий онлайновий сервіс є невід’ємною частиною Інтернет-бізнесу 

(http://www.content.com.ua/1761); … І зроблено це було, наймовірніше, з суто 

прагматичних міркувань: повторні «ігри в праймеріз», які торік завадили 

сформувати демократичну парламентську більшість, обернулися б для УДАРу 

непоправною іміджевою втратою (К, № 40, 18.10.2013. с. 2); Чи краще вибрати 

чисто фрірайдовий черевик? Цікавить найперше міцність, а потім його ходові 

якості ... . Обновку планую на наступний сезон ... так,що буду радий будь-якій 

інформації (http://extreme.com.ua/forum/snaryazhenie-dlya-friraida). 

Матеріали дослідження засвідчують, що новітні запозичення слугують твірними 

основами для творення відносних прикметників за допомогою суфікса -н-ий, 

напр.: айфонний, арт-хаусний, банерний, ф’ючерсний, хоспісний, сервісний. Пор.: 

– Мені цікаво, що вони всі робитимуть, як Apple раптом продасть свій 

айфонний бізнес (http://forum.durdom.in.ua/viewtopic.php?p=2520146); Наступні 

https://forum.durdom.in.ua/viewtopic.php?p=2520146
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півгодини перед усіма, хто опинився тоді у дворі багатоповерхівки, відкривалася 

сцена, неначе арт-хаусної стрічки, режисер якої вирішив “узяти” глядача не 

стрімкими сюжетними поворотами, а внутрішнім світом своїх героїв, 

розкритим через їхній діалог (ІЗ, № 51, 20.12.2012, с. 12); Ф’ючерсний ринок, як і 

усі інші сучасні ринки, характеризуються високою волатильністю, і тому для 

мінімізації цінових ризиків, пов’язаних з володінням ф’ючерсних контрактів, 

інколи виникає потреба термінового продажу одних контратів та купівлі інших 

(http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/125.htm); Сервісний збір іноді ще називають 

чайовими на борту (http://www.cruises.ua/ua/additional-fees/). 

У префіксальному словотворенні нових прикметників використовуються 

переважно ті самі препозитивні форманти, що й у префіксальному словотворенні 

інновацій-іменників [164, с. 187], проте, дослідження джерел фактичного 

матеріалу стверджувати, що префіксальний спосіб є непродуктивним у творенні 

прикметників від новітніх чужомовних іменникових основ. З-поміж чужомовних 

препозитивних формантів, які беруть участь у творенні прикметників на основі 

запозичень в українській мові на сучасному етапі найчастіше трапляються слова з 

префіксом анти-: антихюндайський, антидемпінговий, антирейдерський, напр.: 

Зараз у цій “антихюндайській” інтернет-групі близько ста учасників (УМ, 

№ 76, 29.05.2012, с. 11); На думку “Лукойлу”, для поліпшення ситуації Україні 

слід провести антидемпінгове розслідування щодо імпорту ПВХ із США, 

запровадити 6,5% – ве мито на імпорт ПВХ, скасувати мито на ввезення 

газонафтової сировини з РФ для виробництва етилену на “Карпанафтохімії” (Д, 

№ 118, 11.07.2013, с. 7); Громадська організація “Антирейдерський союз 

підприємців України” зазначає, що впродовж лише 2005-2006 рр. в Україні 

організовано 2,5 тис. рейдерських атак (РтРЗС, с. 109).  

Отже, суфіксальний спосіб словотворення прикметників від основ новітніх 

запозичень є продуктивним у сучасному словотворенні.  
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4.2.2.3. Дієслівні деривати 

 

Словотвірне засвоєння новітніх запозичень українською мовою 

відбувається також і внаслідок взаємодії їх як базових твірних основ з 

українськими дієслівними суфіксами -ува-, -и-, -і-, -ну- та переведенні 

іменникової основи в дієслово. Межі дієслівного блоку словотвірних гнізд 

окреслено декількома основними словотвірними значеннями.  

Словотвірне значення ‘здійснювати певний процес або діяльність, названу 

твірною іменниковою основою’ передають діслівні суфікси -ува- та -и-, напр.: 

банкінг → банкінгувати, бренд → брендувати, демпінг → демпінгувати, імплант 

→ імплантувати, чат → чатувати, шопінг → шопінгувати, хедж → хеджувати, 

свінг → свінгувати, серфінг → серфінгувати, фрапе → фрапувати, шейпінг → 

шейпінгувати, есемес → есемесити, креатив → креативити, моб → мобити, 

монітор → моніторити, піар → піарити, пікап → пікапити, фармінг → 

фармити. Напр.: А мене вводять у ступор новотвори. Не так давно ми почали 

банкінгувати – і як воно їм поперек горла не стає ? – а тепер уже й 

планшетуємо (http://forum.slovnyk.ua/index.php); Назарбаєв запропонував 

брендувати Казахстан великим степом (http://ukr.lb.ua/ news/2015/07/02/309888); 

У Коломойського забрали право демпінгувати на ринку нафти (http://www. 

ukrinform.ua/rubric-iac/1806751); Це там, де не тільки можна, а й ПОТРІБНО 

відриватися від земного тяжіння і занурюватись та серфінгувати на хвилях 

дивовижних звуків (http://mantradiving. com/-info-veda.in.ua/2014/07/10/); Крім 

того, ф’ючерсний ринок дасть змогу покупцеві та продавцеві страхувати, 

тобто хеджувати свої цінові ризики (Д, № 123, 18.07.2012, с. 6). 

Характерною ознакою дієслівних дериватів із суфіксом -и- є те, що вони 

називають дію, стан чи процес, які відбуваються постійно, напр.: Не намагайтесь 

креативити, коли немає притомного концепту (http://www.chytomo.com/ 

interview/); … Він забороняє пікапити дівчат без задоволення (http://korysne. 

ostriv.in.ua/publication/code-3108273706BF/list-1420E79CF27); Все через ферму, яку 

я давніше перший почав фармити, а тут через деякий час в чаті альянсу бачу 

http://ukr.lb.ua/
http://www/
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заявку від глави, мовляв,його не фармити (http://forum.travian.com.ua/showthread. 

php?t=30541); Cьогодні будемо моніторити ціни на металобрухт в нашому 

регіоні (з розмови). 

Словотвірне значення ‘бути тим, хто названий твірною основою’ 

експлікує суфікс -ува-, що приєднується до основ запозичених іменників – 

найменувань осіб за професійною дією, сталим чи тимчасовим видом заняття, 

пор.: коучер → коучерувати, ремітер → ремітерувати, рекрут → рекрутувати, 

промоутер → промоутерувати. Напр.: Олег Тягнибок: Режим Януковича 

заповзявся рекрутувати журналістів собі на службу (http://censor.net. 

ua/forum/526667); Ви що, збираєтесь коучерувати? (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 17); 

ЗНУ відвідав відомий тележурналіст Юрій Макаров, який позиціонував мету 

свого туру Україною як «просту, відверту і досить цинічну – промоутерувати 

новий журнал «Тиждень» (http://web.znu.edu.ua/gazeta/data.php?data=798&article= 

849). 

Зрідка, звичайно в мові засобів масової комунікації, трапляються дієслова, 

мотивовані неозапозиченнями, із суфіксм -ну-, який передає значення однократної 

дії: клікнути, крякнути, хакнути, лайкнути та ін. Напр.: Зробіть посилання на 

ваші сторінки більш юзабельним шляхом збільшення ділянки, де можна клікнути 

(http://blogoreader.org.ua/2009/11/09/online-sales-usability/); Прикольно перемутили 

… Ні кода не тре, ні крякнути не тре… (УМІ, с. 189); Особливо це справедливо 

для випадків коли користувач має лайкнути щось для того, щоб взяти участь у 

якісь акції (http://watcher.com.ua/2012/11/29); Комп’ютерна безпека тріщить по 

швах: Чому все можна хакнути? (http://cripo.com.ua/? sect_id=18&aid=228832). 

Словотвірні гнізда з вершинними неозапозиченнями розширюються за 

рахунок залучення до словотвірних процесів новоутворених відсубстантивних 

дієслів, пор.: есемесити → заесемесити, чатувати → прочатувати, кешувати → 

кешуватися, мобити → мобитися, піарити → піаритися, чатити → чатитися. 

Словотворчими засобами в цьому разі слугують префікси за-, про- та постфікс  

-ся.  
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Відзначимо, що формування семантики відіменникових дієслів ґрунтується 

на якомусь одному компонентові значення твірного багатозначного 

неозапозичення. Пор.: пікап (англ. pickup) – 1) невеликий автомобіль, що, як 

правило, має кузов, вхід із заду і відкидні сидіння вздовж бортів; 2) пристрій у 

комбайні для підбору скошеного колосся і передачі його в молотильний апарат 

[НСІС, с. 469]; 3) знайомство з метою спокуси [СУМ, с. 305]. Пікапити – 

1) спокушати; 2) змагатися з метою спокусити якомога більше дівчат [СУМ, 

с. 306]. 

Отже, новітні запозичення, засвоюючись українською мовою, активно 

вступають у словотвірні зв’язки, формуючи комплексні словотвірні одиниці: 

словотвірні пари, словотвірні ланцюжки та словотвірні парадигми, які, у свою 

чергу, стають складниками словотвірних гнізд повного і неповного типів з різним 

частиномовним наповненням. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Висновки до четвертого розділу 

 

Новітні запозичення різної семантики і структури поповнюють інвентар 

словотворчих засобів української мови, слугуючи базовими основами для 

творення нових слів.  

Словотвірні можливості запозичені слова виявляють неоднаково. Одні з них 

дуже результативні, їм властиво реалізувати свої дериваційні потенції в похідних 

іменниках, прикметниках і дієсловах. Інші виявляють нульову дериваційну 

спроможність. Більший словотвірний потенціал властивий неозапозиченням із 

граматичними ознаками іменників чоловічого роду. Менший словотвірний 

потенціал характерний для невідмінюваних неозапозичень, формальна і 

граматична структура яких незвична для словотвірного й граматичного ладу 

української мови. Проте й вони, маючи обмежені можливості афіксального 

творення дериватів, реалізують свої дериваційні потенції в утворенні складних 

слів – композитів та юкстапозитів. 

Помітною є тенденція залучення до процесів словотворення абревіатур як 

твірних основ для творення нових дериватів та актуалізація словотвірної 

активності неосемантизмів.  

Основними чинниками впливу на дериваційну поведінку неозапозичень є 

їхня лексична і граматична семантика, фономорфемна структура, ступінь 

словотворення, тривалість функціонування в мові, активність уживання. 

Свідченням словотвірного освоєння новітніх запозичень українською 

мовою є їхня здатність формувати словотвірні гнізда – комплексні словотвірні 

одиниці, які об’єднують похідні слова зі спільним коренем, упорядковані 

відношеннями словотвірної похідності. У синтагматичному плані словотвірне 

гніздо представлене словотвірними парами та словотвірними ланцюжками. 

Парадигматично словотвірне гніздо становить сукупність дериваційних 

парадигм – сукупностей дериватів одного ступеня творення, об’єднаних 

тотожністю твірної основи і протиставлених словотворчими формантами. 

Високий словотвірний потенціал мають словотвірні гнізда, вершинні слова яких, з 
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урахуванням їхніх семантико-структурних властивостей, активно функціонують у 

мові українців у зв’язку з суспільною затребуваністю. 

Лексико-семантичне наповнення словотвірних гнізд з вершинними 

іменниками-неозапозиченнями забезпечують деривати, представлені трьома 

частиномовними блоками: іменниковим, прикметниковим і дієслівним. 

Структурно й семантично розлогим є субстантивний блок похідних слів, 

мотивованих неозапозиченнями різної семантики і структури. Домінантну групу 

становлять десубстантиви із словотвірним значенням ‘особа за професією, сталим 

чи тимчасовим видом занять’, яке передають суфіксами різної продуктивності: -

ник, -ист / -іст, -ець, -івець. Функціональна взаємодія цих суфіксів – здатність 

сполучатися з тією самою твірною основою запозиченого слова, утворюючи 

спільнокореневі десубстантиви із синонімічними значеннями, є їхньою 

характерною особливістю. Належність цих похідних іменників до чоловічого 

роду зумовлює творення від них дериватів із словотвірним значенням ‘особа 

жіночої статі щодо особи чоловічої статі, названої твірним іменником’. Агентивна 

семантика неозапозичень на -ер уможливлює деривацію похідних одиниць із 

суфіксом -ств-о із словотвірним значенням ‘заняття особи, названої твірним 

іменником’, продуктивність яких зростає. 

Від іменникових основ неозапозичень активно утворюються абстрактні 

іменники на позначення різноманітних процесів або їхніх результатів із 

іншомовними суфіксами -изаці-я/-ізаці-я та питомим суфіксом -изм-. Деривація 

іменників зі значенням опредметненої дії чи стану за допомогою питомого 

українського суфікса -анн-я відбувається здебільшого з опертям на дієслівну 

твірну основу. 

Високу продуктивність виявили неозапозичення у творенні складних 

іменників – композитів та юкстапозитів, що сформували структурно й семантично 

окреслену групу.  

Специфічною ознакою композитних дериватів є спосіб поєднання основ 

твірних слів. Це передусім комбінування основ без єднальних голосних, 
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аглютинативне словотворення та гібридизація дериватів, що виникає внаслідок 

поєднання українських та запозичених основ слів. 

За компонентним складом юкстапозити, які постали внаслідок 

словоскладання, – це двокомпонентні та трикомпонентні структури. Їхньою 

типологічною ознакою є поєднання чужомовних компонентів та запозиченого й 

питомого слів, у тому числі лексем інтернаціонального характеру. Юкстапозити, 

утворені з участю неозапозичень, – це здебільшого найменування різноманітних 

товариств, компаній, банків, фірм, програм, видів спорту, осіб за професією тощо. 

Продуктивність композиції та юкстапозиції постійно зростає.  

Діапазон значень, що виражають суфіксальні відсубстантивні прикметники, 

мотивовані неозапозиченнями, досить широкий. Вони можуть передавати 

значення загальної родової належності, властивості, стосунку до особи, 

виразником яких є словотворчий суфікс -ськ-ий та його морфонологічні варіанти. 

Відносне словотвірне значення ‘такий, що має стосунок до названого твірним 

іменником’, ‘властивий предметові або явищу, яке називає твірний іменник’ 

передає не менш продуктивні у творенні прикметників від основ запозичених слів 

суфікси -ов-ий/-ев-ий. Новітні англізми на -инг/-інг із значенням процесів і станів 

практично не мають обмежень у поєднанні із цим суфіксом.  

Лексичними і граматичними особливостями іменників – новітніх 

запозичень зумовлене утворення похідних одиниць дієслівного блоку. Традиційно 

запозичення не виявляють особливої дериваційної активності і творенні дієслів. 

Однак з’ясовано, що активність уживання українцями неозапозичень у зв’язку із 

їхньою соціальною значущістю спричиняється до активного залучення їх як 

твірних основ у дієслівному словотворенні.  

Межі вербального блоку окреслено двома основними словотвірними 

значеннями: ‘здійснювати певний процес або діяльність, названі твірною 

іменниковою основою’ та ‘бути тим, хто названий твірною основою’, які 

експлікують суфікси -ува- та -и-. Група відсубстантивних дієслів у складі 

словотвірних гнізд з вершинами-неозапозиченнями виявляє тенденцію до 

постійного поповнення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження структурно-семантичної специфіки новітніх запозичень, 

особливостей семантичної та словотвірної адаптації їх в українській мові дає 

підстави зробити такі висновки:  

1. Важливим складником лексико-семантичної системи української мови на 

сучасному етапі її розвитку є новітні запозичення – чужомовні слова, перенесені в 

українську мову з інших мов упродовж останніх десятиліть, котрі перебувають у 

процесі засвоєння, випробовуються мовною практикою носіїв української мови, а 

також ті, що увійшли раніше, проте ще не повністю адаптувалися в українському 

узусі. 

Активне входження неозапозичень до лексикону української мови зумовили 

різні за своєю природою, силою впливу та інтенсивністю вияву, але 

взаємопов’язані позамовні й внутрішньомовні чинники, основними з-поміж яких 

є: економічні, суспільно-політичні, культурно-побутові, наукові, соціально-

психологічні, а також потреба в номінації нових предметів, понять, явищ або 

необхідність розмежування близьких за змістом, але різних понять; прагнення до 

посилення й збереження комунікативної чіткості лексичних одиниць, що 

виражається в усуненні полісемії чи омонімії; тенденція до економії мовних 

засобів та мовленнєвих зусиль, що передбачає залучення чужомовної лексеми для 

заміни описoвого звoроту однослівними найменуваннями. 

2. За джерелами походження новітні запозичення в українській мові 

сформували дві групи: неозапозичення з європейських (англійська, німецька, 

французька, іспанська, італійська) та неєвропейських (японська, китайська, 

корейська) мов. Кількісно переважають запозичення з європейських мов, у складі 

яких домінують новітні англізми – неоднорідні за лексико-семантичними групами 

та сферами функціонування лексеми, які активно вступають у лексико-семантичні 

та словотвірні зв’язки в новому лінгвокультурному просторі, пристосовуючись до 

граматичної структури української мови. Обмежену за обсягом і семантично 
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окреслену групу формують неозапозичення з неєвропейських мов – японської та 

китайської. За способом запозичення переважають прямі запозичення. 

3. Для сучасної української мови властиве стрімке збільшення в її складі 

кількості запозичень і зростання темпів їх семантичного та словотвірного 

освоєння. Процес адаптації новітніх запозичень в українській мові здійснюється 

поетапно: етап входження, етап освоєння, етап укорінення та етап повної 

адаптації. Кожному етапу освоєння новітньої чужомовної лексики властиві свої 

специфічні ознаки.  

Значна кількість новітніх запозичень не кодифікована українськими 

словниками іншомовних слів, що вказує на початковий рівень адаптації 

чужомовної лексики на українськомовному ґрунті.  

4. За семантичною ознакою новітні запозичення охоплюють шістнадцять 

лексико-семантичних груп, які позначають поняття, пов’язані з різними галузями 

життєдіяльності українського суспільства: бізнесом, банківською справою, 

маркетингом, новітніми технологіями, управлінням підприємствами, мобільним 

зв’язком, злочинами, спортом, туризмом, назвами страв, напоїв десертів тощо. 

Найуживанішими є запозичення, що функціонують у динамічних сферах 

суспільно-економічного розвитку: мобільного зв’язку, комп’ютерної техніки й 

технологій, спорту, культури й мистецтва, економіки й бізнесу, побуту й моди. 

За частиномовною належністю з-посеред неозапозичень кількісно 

переважають іменники, що зумовлено потребою номінації осіб, нових предметів, 

матеріалів, речовин, абстрактних понять тощо. 

5. Одним із основних критеріїв освоєння новітньої чужомовної лексики 

мовою-реципієнтом є її семантична адаптація: зміни семантичної структури 

запозиченого слова за рахунок збільшення чи зменшення кількості значень; 

утрата старого й розвиток нового значення запозиченого слова; пристосування 

семантики нового запозичення до лексико-семантичної системи української мови 

під час функціонування в ній.  

Зменшення семантичного обсягу новітнього запозичення на новому 

мовному ґрунті є більш характерним явищем, ніж його розширення. У тому ж 
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семантичному обсязі, що й у мові-джерелі, засвоїлися в українській мові 

переважно терміни, які використовують у сфері мобільного зв’язку та 

інформатики, спорту, економіки й бізнесу. Неозапозичення, що змінили свою 

семантику за рахунок утрати старого й розвитку нового значення, трапляються 

лише зрідка. 

Характерною ознакою семантичного освоєння нових запозичень є те, що 

лексико-семантична система сучасної української мови регулює входження до її 

складу чужомовних лексем, закріплюючи ті їхні значення, які є соціально 

значущими, пов’язаними з важливими для українського суспільства ХХІ ст. 

поняттями. 

6. Показником словотвірного освоєння новітніх запозичень українською 

мовою є їхня участь у дериваційних процесах у ролі твірних слів. Продукуючи 

похідні одиниці різної семантики і структури за українськими словотвірними 

моделями афіксального й неафіксального словотворення, новітні запозичення 

виявляють свій словотвірний потенціал, який найповніше розкривають 

словотвірні гнізда, що становлять собою типові мікросистеми дериватів, у яких 

об’єднано словотвірні пари, словотвірні ланцюжки, словотвірні парадигми.  

Кількісний параметр та якісний склад словотвірного гнізда з вершинними 

іменниками-неозапозиченнями залежить від лексичної та граматичної семантики 

базового слова, його фономорфемної структури, активності та сфери 

функціонування в мові й мовленні. Виявлено, що переважають словотвірні гнізда 

парадигматичного типу, структуровані складними словами першого ступеня 

похідності.  

7. Типологічною ознакою словотвірних гнізд з вершинами-

неозапозиченнями є внутрішнє структурування за частиномовною належністю 

дериватів. Їх лексико-семантичне наповнення забезпечують похідні одиниці, 

представлені трьома частиномовними блоками: іменниковим, прикметниковим і 

дієслівним. Кожен із них має свій діапазон словотвірних значень, сформованих за 

допомогою різних словотворчих засобів із використанням дериваційних 

можливостей вершинного слова словотвірного гнізда.  
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Найбільш структурно й семантично розлогим є субстантивний блок 

дериватів, мотивованих неозапозиченнями різної семантики і структури, 

домінантну групу якого становлять суфіксальні іменники із суфіксами різної 

продуктивності (-ник, -ист / -іст, -ець, -івець, -ств-о, -изаці-я/-ізаці-я, -изм / 

-ізм, -анн-я, -к-а, -иц-я). 

Окрему групу похідних іменників утворили мотивовані неозапозиченнями 

складні слова – композити та юкстапозити, що мають особливості в способах та 

засобах поєднання твірних слів. Продуктивність композиції та юкстапозиції 

постійно зростає.  

Прикметникові й дієслівні деривати формують своєрідні підсистеми 

похідних одиниць із властивими їм словотвірними значеннями та словотворчими 

засобами, які ці значення передають. І хоч кількісно прикметники й дієслова, 

мотивовані неозапозиченнями, поступаються іменникам, однак вони засвідчують 

участь неолексем у процесах ад’єктивного й вербального словотворення за вже 

відомими в українській мові моделями. 

8. На основі зібраного фактичного матеріалу укладено Словник новітніх 

запозичень (184 с.) та Словник новітніх запозичень-абревіатур (35 с.). 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні складного 

динамічного характеру освоєння новітніх запозичень мовою-реципієнтом, 

перегляді доцільності використання деяких із них в українському мовному 

просторі й визначенні місця новітньої запозиченої лексики в системі української 

мови загалом. 
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Додаток А 

Словник новітніх запозичень  

А  

Аваль (фр. aval) – поручительство (зобов’язання, гарантія) за векселем, надане третьою особою 

(стороною), котра перебирає на себе обов’язки (повну відповідальність) за зобов’язаннями, означені у 

векселі його першим власником перед будь-якою фізичною чи юридичною особою – наступним 

власником векселя – акцептантом, індосантом, векселедавачем (http://slovopedia. 

org.ua/38/53392/376869.html), напр.: … аваль може бути надано у будь-який час: при складанні, видачі 

та на будь-якому наступному зверненні платника (акцептанта, індосанта, векселедавця) 

(https://www.aval.ua/corporate/finbizn/document/avaluvan/). 

Аваль-експрес  – це унікальна система термінових грошових переказів, що поєднала у собі 

надійність Райффайзен Банку Аваль і новітні банковські технології (https://www.aval.ua/corporate/ 

money_oper/payment/transfer/), напр.: Це операції з переказів за системами «Аваль-експрес» та Western 

Union, прийом комунальних та інших платежів, валютоообмінні операції й операції з банківськими 

платіжними картками, безкоштовне обслуговування пенсіонерів і багато чого іншого (http://www. 

aval.ua/ru/press/media/?id=5623). 

Аваль-інвест – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Авалевий – Це що авалевий банк? (з розмови). 

Авальник – А де цей авальник? (з розмови). 

Аваліст – особа, яка здійснює аваль (ЦП 2005, с. 341), напр.: Аваліст і особа, за яку він 

поручається, несуть взаємну відповідальність (ЦП 2005, с. 94). 

Аватар (англ. avatar) – це американський анімаційний серіал, виробництва телеканалу  

Nickelodeon (http://vk.com/pages?oid=24021181&p=Avatar–що це таке%3F); 2) Аватар, або аватара, або 

аватарка, або юзерпік (від англомовних слів user picture – картинка користувача) – це не велике 

зображення, яке використовується для персоналізації користувачів на таких сервісах як чати, форуми, 

портали і т.д. (http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/scho_take_01/scho_take_avatar), напр.: Аватаром 

може бути як фотографія так і будь-яка інша статична, або анімована картинка (http://fantom-

dovidka.narod.ru/scho_take/scho_take_01/scho_take_avatar). 

Аватара – це не велике зображення, яке використовується для персоналізації користувачів на 

таких сервісах як чати, форуми, портали і т.д. (http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/scho_take_01/), 

напр.: Аватара – це зображення, що символізує Вас і відображує поруч з Вашим коментарем 

(http://vidpoviday.com/yak-zrobiti-avatar-dlya-komentariv-v-blogax). 

Аватарка – це не велике зображення, яке використовується для персоналізації користувачів на 

таких сервісах як чати, форуми, портали і т.д. (http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/scho_take_01/), 

напр.: Хочете, щоб і у Вошому коментарі відображалася Ваша аватарка? (http://vidpoviday.com/yak-

zrobiti-avatar-dlya-komentariv-v-blogax). 

Аваюкі-кан (яп. 保証人フィード) – білосніжне желе з полуницею (http://beauty.at-its.com/ 

japonski-solodoshhi-vagasi-istorija-korist-recepti.html), напр.: Спосіб приготування рецепту аваюкі-кан 

(http://mypovar.com/index.php?newsid=14149). 

Автобод (гр. autosbaud) – в обчислювальній техниці – розмовний варіант словосполучення 

«автоматичне визначення швидкості передачі»; здатність деяких систем зв’язку автоматично визначати 

швидкість передачі вхідних даних і адаптуватися до неї (НСІС 2008, с. 12). 

Автокапучинатор (гр. autoscappuccinator) – пристрій, за допомогою якого можна збити 

необхідну кількість молочної пінки для приготування напоїв на основі еспресо (http://dimkavi.com.ua/ 

ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Зазвичай, автокапучинатор обладнаний трубкою для закачування 

свіжого молока безпосередньо з пакету або іншої ємкості (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-

glossariy.html). 

Автокемпер (гр. autoscamper) – це автомобіль, в якому можна жити (http://autofun.com.ua/ 

korusne/749.html), напр.: У дорогу автомандрівникам відправляються найчастіше на автокемпері 

(http://autofun.com.ua/korusne/749.html). 

Автокемпінг (гр. autoscamping) – Автокемпінг прийнято позначати  на картах у вигляді  

«куреня» (http://autofun.com.ua/korusne/749.html), напр.: Наприклад, тризірковий автокемпінг включає в 

себе кафе, дискотеки, магазинчики, а також спортивні та дитячі майданчики, пляжі і басейни 

(http://autofun.com.ua/korusne/749.html). 

Автомаркет (гр. autosmarket) – назва автосалону (ЄДР 2012). 

https://www.aval.ua/corporate/%20money_oper/
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http://fantom-dovidka/
http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/
http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/
http://fantom-dovidka.narod.ru/scho_take/scho_take_01/
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Автопаркінг (гр. autosparking) – автостоянка/парковка (http://wikimapia.org/33275623/uk/ 

Автопаркінг), напр.: Спорудження комплексу автопаркінгів, запобігання паркуванню автомобілів на 

дорогах і тротуарах (ВК, № 48, 26.04.2012, с. 2). 

Автоплейт (гр. autosplate) – апарат для відливання напівкруглих стереотипів для газетних 

ротаційних машин (НСІС 2008, с. 14). 

Автосерфінг (гр. autossurfing) – 1) огляд сторінок в інтернеті в автоматичному режимі 

(СУМ 2011, с. 210); 2) той же серфінг, але вам не потрібно нічого підтверджувати й клікати по 

картинках (http://grivnya.at.ua/index/0-7), напр.: За перегляд сторінки автосерфінгом, вам нараховується 

в середньому в 2 – 4 раз менше (залежно від спонсора) (http://grivnya.at.ua/index/0-7). 

Авіста-трейдинг (італ. avista-trading) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Агроекспо-2015 (гр. agrosexpo-2015) – “АГРОЕКСПО-2015”: Українські 

сільгоспмашиновиробники готові дивувати (http://www.fru.org.ua/ua/events/members-events/ahroekspo-

2015-ukrainski-silhospmashynobudivnyky-hotovi-dyvuvaty). 

Агромаркет (гр. agrosmarket) – це велика торгівельна площа, яка об’єднує у собі все необхідне 

для ведення господарства (http://agromarket.cv.ua/agromarket-nedoboivci), напр.: «Агромаркет» об’єднує 

в собі такі основні напрямки розвитку: агрономічний, аграрно-технічний, будівельно-господарський 

(http://agromarket. cv.ua/agromarket-nedoboivci). 

Адвертайзинг (англ. advertising) – У професійному лексиконі маркетингу рекламу позначають 

терміном «адвертайзинг», що в буквальному перекладі з англійської означає «повідомлення», 

тлумачиться як залучення уваги споживачів до продукції та розповсюдження рад, закликів, пропозицій, 

рекомендацій придбати відповідний товар, продукцію, послугу чи ідею (http://ua-referat.com/Банківська_ 

реклама_2), напр.: У професійному лексиконі реклама – адвертайзинг (повідомлення) (http://rismt. 

flybb.ru/topic43.html). 

Адендум (лат. addendum) – додаток до двосторонньої угоди (договору), який доповнює умови 

договору або уточнює їх, тлумачить (http://slovopedia.org.ua/38/53392/376995.html), напр.: Як правило, 

адендум складається з одного формату А4, на ньому відображені зміни або доповнення до страховки, 

номер договору до якого він виписується, дата, підпис (http://ingo.kiev.ua/ua/novosti/70-Договор). 

Аджастер (англ. adjuster) – службова особа, яка складає документ-диспашу, засвідчуючи цим суму 

витрат у разі аварії транспортного судна, і встановлює пропорції (частки) витрат, які нестимуть власник 

судна, особа, що його застрахувала, та власник вантажу (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Аджестер), 

напр.: «Аджастер – фізична або юридична особа, яка бере участь у вирішенні питань з урегулювання 

заявлених претензій страхувальника у зв’язку з настанням страхового випадку, а також здійснює 

оцінку збитків після страхового випадку та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає 

виплаті, виходячи із зобов’язань страховика,» – таке визначення поняттю надає Податковий кодекс 

України (http://slovotvir.org.ua/words/adzhaster). 

Ажіо (італ. aggio) – 1) перевищення, різниця (як правило, у бік збільшення), з якою продаються 

на біржі цінності (грошові знаки, векселя, акції, облігації), порівняно з їх номінальної вартістю, а також 

збільшення курсу акції на зарубіжних біржах порівняно з національним біржовим курсом 

(http://slovopedia.org.ua/38/53392/377023.html); 2) комплекс відпочинку, розташований в селі Колочава 

(http://www.karpaty.info/ua/uk/zk/mg/kolochava/hotels/azhio.tur). 

Ажіо-проект – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ажіо-транс  – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ажіо-тур – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ажіо-фінанс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Аіркікінг (англ. airkicking) – це стрибок в басейн за допомогою спеціальної катапульти, яка 

здатна підкинути людину на висоту 8-ми метрів (http://karematy.com/?p=943), напр.: Аіркікінг це 

екстремальний вид спорту, який можна назвати, як людина-катапульта (http://uomo.com.ua/10-najbilsh-

ekstremalnih-vidiv-sportu-v-sviti-ce/). 

Айбокс (англ. iBox) – У цьому ж клубі працює букмекерський автомат – схожа на айбокс 

машина приймає ставки на спортивні події (http://news.finance.ua/ua/toplist/2/2/214840). 

Айбоксизм (англ. iBox) – А це що за айбоксизм? (з розмови). 

Айпад (англ. iPad) – це планшетник, вироблений компанією Apple (http://znayka.org.ua/scho-take-

ipad-i-chym-vin-mozhe-dopomohty-nam.html), напр.: Айпад може знімати відео, робити фотографії, 

слухати музику, а також виконувати функції, пов’язані з роботою інтернету, наприклад, відвідування 

електронної пошти (http://ukr-article.com/index.php?newsid). 

Айпадизація – «Айпадизація» всього світу дійшла до сільгосптехніки (http://www.agro-

parts.com.ua/ru/news/page_1399222028.htm). 
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Айпад-ціни – В цьому році айпад-ціни зашкалюють (з розмови). 

Айпед (англ. iPad) – серія планшетних комп’ютерів від АррIeInc (http:// 

yourappleshop.com.ua/product-category/ipad/), напр.: Прихильники сучасних технологій, зокрема айподів, 

айфонів та айпедів, із глибоким сумом переживали втрату засновника й голови корпорації Aplle … (Д, 

№ 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 3). 

Айпод (англ. iPod) – 1) це торгівельна марка портативних медіаплеєрів компанії AppieInc, яку 

було випущено у продаж 23 жовтня 2001 року (http://www.chasipodii.net/mp/article/1386), 2) це 

портативний mp3 плеєр від американської компанії Apple вперше представлений 23 жовтня 2001. Ідея 

створення Apple iPod прийшла в голову Тоні Фаделу, який допомагав розробляти переносні пристрої 

для таких компаній як General Magic і Philips (http://vidpo.net/shho-take-ipod.html), напр.: Прихильники 

сучасних технологій, зокрема айподів, айфонів та айпедів, із глибоким сумом переживали втрату 

засновника й голови корпорації Aplle … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 3). 

Айріш (англ. irish) – знаменита кава по-ірландськи (http://papigutto.com.ua/ua/populyarnye-

retserty/napitki/kofe/ajrish-znamenityj-kofe-po-irlandski/), напр.: Кава айріш, як безліч інших корисних (і 

приємних) відкриттів, зявилася на світ випадково (http://papigutto.com.ua/ua/populyarnye-retserty/napitki/ 

kofe/ajrish-znamenityj-kofe-po-irlandski/). 

Айріш-лате – кавовий напії, напр.: На основі лате можна приготувати безліч чудових кавових 

напоїв: горіховий лате, лате з морозивом, айс лате, айріш-лате і т. д. (http://www.li.org.ua/jak-

prigotuvati-latte/). 

Айріш-кава – Незвичайний келих для айріш-кави (http://blinchik.in.ua/stati/43-Iz-chego-pit-bokaly-

dlya-raznyh-napitkov.html). 

Айріш-келих – високий прозорий стакан (http://cookery.com.ua/napoj/kava/3902-latte.html#. 

Vh36B24srGA), напр.: Візьміть айріш-келих або будь-який інший відповідний скляний стакан і влийте в 

нього сироп (http://alcoinfo.com.ua/gotuyemo-kavu-latte.htm). 

Айріш-стакан – це підвид спеціалізованого питного посуду, який використовують для 

сервірування спеціальним чином приготованого кавового напою (http://10000menu.ru/termini/15932-shho-

take-kelih-dlja-irlandskogo-kavi-ajrish.html), напр.: Варто відзначити, що айріш-стакан відрізняється від 

інших келихів для коктейлів своєю витонченою оригінальною формою, яка, до слова, крім естетичних 

цілей, покликана приносити реальну користь і протягом більш тривалого періоду часу зберігати 

ідеальну температуру готового напою (http://10000menu.ru/termini/15932-shho-take-kelih-dlja-

irlandskogo-kavi). 

Айсинг (англ. icing) – пластична густа маса з цукру і білків для створення кондитерських 

прикрас, які мають обсяг (http://poradu.pp.ua/recepti/2470-aysing-recept-krasch-recepti-aysinga), напр.: У 

цьому випадку не рекомендується застосовувати пергамент або кальку, оскільки айсинг дуже сильно 

до них приклеюється і потім не відділяється (http://poradu.pp.ua/recepti/2470-aysing-recept-krasch-recepti-

aysinga). 

Айс лате (англ. ice latte) – це чудовий мікс ароматного еспресо з молоком, солодким сиропом і 

кубиками льоду (http://coffeelife.com.ua/ua/news/jarkaja-palitra-ajs-lattye/), напр.: Тільки нові, літні смаки 

Айс лате – смородина, яблуко і абрикос! (http://coffeelife.com.ua/ua/news/jarkaja-palitra-ajs-lattye/). 

Айті (англ. Information and Technologies) – це все, що пов’язано з обробкою, зберіганням і 

передачею данних (https://brainbasket.org/what-it-is-2/). 

Айтішний – І тут айтішний прес-секретар каже: «А ви мені з ним з’єднаєте?» (http:// 

megasite.in.ua/1999-neadekvatni-lyudi-u-kozhnomu-ofisi-eh-svo-marsiani.html). 

Айтішники – це фахівці, які стоять у витоків інформаційних технологій (https://xsreality.org/ 

ajtishniki-eto-spetsialisty-stoyashhie), напр.: Україна стала спільною цінністю і україномовних, і 

російськомовних, і євреїв, і вірмен, і анархістів, і націоналістів, і митців, і айтішників (Д, № 179 – 180, 

26 – 27.09.2014, с. 20). 

Айтюнс (англ. iTunes) – програма медіаплеєрa, яка застосовується для завантаження, зберігання, 

прослуховування та впорядкування музичних та відеофайлів (http://sovety.pp.ua/index.php/ua/programi-

windows/media/564-itunes), напр.: «Айтюнс» – це те, що необхідно вашому айфону для придбання ним 

індивідуальності (http://faqukr.ru/tehnologii/128045-dlja-chogo-i-jak-sinhronizuvati-ajfon-z-ajtjuns.html). 

Айфон (англ. iPhone) – 1) це одна з моделей смартфонів (http://a-yak.com/shho-take-smartfon/), 

напр.: Прихильники сучасних технологій, зокрема айподів, айфонів та айпедів, із глибоким сумом 

переживали втрату засновника й голови корпорації Apple … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011,  с. 3); 2) 

лінія інтернет- та мультимедіа-смартфонів, розроблена компанією Apple і випущена 2007 року 

(https://vk.com/wall-38683456_5). 

http://papigutto.com.ua/ua/populyarnye-retserty/
http://www.li.org.ua/jak-prigotuvati-latte/
http://www.li.org.ua/jak-prigotuvati-latte/
http://10000menu.ru/
http://coffeelife.com.ua/
https://xsreality.org/
http://a-yak/
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Айфонний бізнес – Мені цікаво, що вони всі робитимуть, як Apple раптом продасть свій 

айфонний бізнес (http://forum.durdom.in.ua/viewtopic.php?p=2520146). 

Айфонізм – Однак серед молоді, основними цінностями для якої наразі є пофігізм та айфонізм, 

серед молоді, життя якої проходить в смартфонах, планшетах та клубах, серед цих хлопців 

«коспомолітів», які здатні пройти повз хуліганство, згвалтування, пограбування, вбивство, вважаючи, 

що не зможуть протидіяти злочинцеві і своє життя дорожче, серед інфантильно-аморфної 

більшості, виявилось, є ті, кому найперше важлива свобода, чесність, відповідальність (http:// 

dniprograd.org/index.php/blogs/199). 

Аквабайк (англ. aquabike) – гонки на гідроциклах (http://www.osvita24.com.ua/page/extreme/), 

напр.: Організаторами фестивалю є Тернопільська міська рада, федерація аквабайку України, 

національна федерація водно-моторного спорту України (Д, № 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 2). 

Аквабайкінг (лат. aquabikeing) – один із небезпечних видів спорту (http://biblioteka.lviv.ua/wp-

content/uploads/2012/06/Sport.pdf), напр.: А на сьогодні можна констатувати, що це вже повноцінний 

спорт – аквабайкінг – зі змаганнями, кубками, нагородами та професійними спортсменами, який 

курирує Міжнародна асоціація водно-моторних видів спорту (IJSBA) (http://pravda.ks.ua/blogs/8036-

maryana.html). 

Аквааеробіка (лат. aquaaerobics) – один з найефективніших видів аеробіки, який сприяє 

розвитку м’язів, схудненню, формуванню гарної постави, рухливості суглобів (http://vagitnist.org.ua/ 

akvaaerobika-ponyattya-koristjj-pokazannya.htm), напр.: Аквааеробіка підходить людям різного віку і 

рівнів підготовленості, практично не має протипоказань (http://vagitnist.org.ua/akvaaerobika-ponyattya-

koristjj-pokazannya.htm). 

Аквазорбінг (лат. aquazorbing) – зорбінг на водній поверхні: ходьба, біг, фітнес-вправи 

(прив’язаний до катера зорб з пристебнутим всередині зорбонавтом (http://biblioteka.lviv.ua/wp-

content/uploads/2012/06/Sport.pdf), напр.: Це такий вид спорту, в якому в надутій прозорій кулі 

скочуються з гори, причому людина знаходиться всередині, або наприклад коли надувну кулю 

прив’язують тросом і можна бігати по воді (аквазорбінг), нагадує білку в колесі))) 

(http://posekretu.com.ua/205830-shho-znachit-zorbing.html). 

Акваінжиніринг (лат. aquaenginеering) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Акваінжирінг (лат. aquaengiring) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Аквалайн (лат. aqualine) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Аквалайф (лат. aqualife) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Аквалор (лат. aqualohr) – це лікарський засіб на основі ізотонічного та гіпертонічного розчину 

морської води, яка має антисептичними властивостями (http://diagnoz.net.ua/instrukcii/30005-akvalor-dlya-

gorla.htm), напр.: Аквалор – ефективний засіб для лікування хвороб горла (http://diagnoz.net.ua/instrukcii/ 

30005-akvalor-dlya-gorla.htm). 

Аквамаркет (лат. aquamarket) – назва фірми (ЄДР 2012). 

Аквапаті (лат. aqua party) – це найоригінальніший спосіб відсвяткувати дитячі свята (http://28-

sdj.simeyka.com.startwp.org/uslugi/). 

Аквахаус (лат. aqua house) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Акростріт (гр. acrostreet) – це різні акробатичні трюки у виконанні трейсерів 

(http://qn.zao.com.ua/jak-vi-stavitesja-do-parkuru-ta-akrostritu/), напр.: Часто відносять акростріт до виду 

паркуру, інші вважають акростріт його різновидом (http://gomde.org.ua/jak-stati-parkurist/). 

Аліас (англ. alias) – це додаткове доменне імя одного і того ж сайту 

(http://www.promosite.ua/ua/glossary/alias/), напр.: Поштові аліаси є альтернативними адресами для 

існуючих поштових скриньок на тому ж самому доменному імені (http://ukrhosting.ua/aliasi_ 

poshtovih_skrinok-p-263963.html). 

Альпарі (італ. al pari) – 1) біржова ситуація, за якої досягнута рівність ринкового курсу валюти, 

цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості (http://slovopedia.org.ua/38/53392/377176.html); 2) 

назва компанії (ЄДР 2012). 

Альпарі-брокер – назва компанії (ЄДР 2012). 

Альпарі-євразія – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Альпарі-центр – центр компанії Альпарі (ЄДР 2012). 

Амагаваякі (яп. 尼崎) – смажений пиріжок з начинкою із анко (http://klyaznyka-sweets.blogspot. 

com/2015/01/blog-post_22.html). 

Аманато (яп. 甘納豆) – сушені боби в цукровій глазурі (http://klyaznyka-sweets.blogspot.com/ 

2015/01/blog-post_22.html), напр.: На Хоккайдо аманато використовується при приготуванні секіхана, 

https://forum.durdom.in.ua/viewtopic.php?p=2520146
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://vagitnist/
http://vagitnist/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ukrhosting.ua/index.php?language_id=1&id=263961#122
http://ukrhosting/
http://slovopedia.org.ua/38/53392/377176.html
http://klyaznyka/
https://www.newikis.com/uk/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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який через цю причину виходить солодкуватим, на відміну від інших територій Японії (https://www. 

newikis.com/uk/wiki/Аманатто). 

Аме (яп. 正確に) – вид карамелі, виготовлений з крохмалю і цукру (http://klyaznyka-sweets. 

blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html). 

Американо (італ. americano) – еспресо та гаряча вода (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-

glossariy.html), напр.: На відміну від еспресо-лунго, вода в американо не проходить крізь кавову гущу, а 

додається пізніше (http://moemisto.lviv.ua/article/vi-vvazhaete-sebe-spravzhnim-kavomanom). 

Андеграунд (англ. underwground) – 1) це напрям, яким відхилено принципи офіційно існуючого 

мистецтва, протест проти загальноприйнятих буржуазних цінностей, де мистецтво підпорядковується 

ринку (http://pan-ta-pani.com/109062-shho-take-andegraund-rosijjskijj-andegraund.html), напр.: Митці, які 

потребують простору для творчості та спілкування, намагаються створювати у сквотах вільні від 

умовностей мистецькі території – розсадники андеграунду й антисанітарії, свободи думки і почуттів 

(http://tyzhden.ua/Publication/3668); 2) нелегальний рух у політиці (НСІС 2008, с. 46); 3) це 

контркультурне середовище, до якого належать не тільки молодіжні субкультури, але й специфічні 

спільноти людей, які за віком не підпадають під поняття «молодь» (http://school7.ck.ua/wp-content/ 

uploads/Molodizhni_subkulturi), напр.: Окрім того, андеґраунд – це не тільки середовище культурних 

ініціатив, але явище як соціальне, так і політичне (http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/Molodizhni_ 

subkulturi). 

Андерайтер (англ. underwriter) – 1) маклер, який займається операціями з цінними паперами; 2) 

фізична чи юридична особа, яка гарантує за певну винагороду емітентові цінних паперів їхню продаж на 

ринку узгоджених умовах (НСІС 2007, с. 60; ССІС 2008, с. 51), напр.: … андерайтер цінних паперів 

такого ІСІ зобов’язаний підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів 

на визначеній проспектом емісії фондовій біржі (ЗіБ, № 37, 15 – 21.09.2012, с. 11). 

Андерайтинг (англ. underwriting) – 1) купівля цінних паперів нових випусків; 2) договор між 

емітентом і гарантом; 3) комплекс послуг, пов’язаних із розміщенням емісії цінних паперів третіх осіб 

на первинному ринку (НСІС 2007, с 60); 4) діяльність фінансових інститутів, що передбачає надання 

послуг емітенту щодо первинного розміщення цінних паперів; така діяльність зазвичай супроводжується 

наданням гарантій або взяттям зобов’язань з боку фінансових інститутів з викупу частини або всього 

випуску цінних паперів нової емісії (ФіП, 2005, с. 243), напр.: Цей варіант залучення капіталу 

передбачає, що емітент доручає, а комісіонер бере на себе зобов’язання надати послуги з 

андерайтингу (underwriting) – організувати передплату на цінні папери або їх реалізацію в інший спосіб 

(ФіП, 2005, с. 41). 

Андер-Вандер (англ. under-vander) – У ресторані «Андер-Вандер» вдале сплетіння 

американського стімпанка з романтичною Італією, тандем класики і сюреалізму (http://restmap.com. 

ua//).  

Андерлаїнг (англ. underlaving) – цінний папір, який лежить в основі опціону і дає право на 

купівлю-продаж у відповідності з умовами опційного контракту (НСІС 2007, с. 60). 

Андер-медіа (англ. under-media) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Анжи (яп. 安吉) – зелений чай набув популярності завдяки своєму прекрасному тонкому аромату 

(http://harchi.info/blogs/annie/osoblyvosti-zelenogo-chayu). 

Аніме (яп. アニメ) – це японська мультиплікація, яка на відміну від мультиплікації інших країн 

розрахована не лише на дитячу, а й на підліткову або дорослу аудиторію; це добре розвинутий вид 

мистецтва і тому користується популярністю не лише в Японії, але і у світі (http://anime-com-

ua.webnode.com.ua/products/shgo-chara(chara-khranitjeli-%2C-chara-okhorontsi)-1-sjezon/), напр.: Хутра – 

будь-які складні механізми в аніме/манга (роботи, засоби пересування і т.д.) (http://um.co/ua 66-166-

16546.html). 

Аніме-посол – В Азії впродовж місяця відзначатимуть незвичайний ювілей – сто років до дня 

народження кіберкота Дораемона, якого МЗС Японії назвало першим культурним аніме-послом країни 

(УМ, № 121, 17 – 18.08.2012, с. 9). 

Анмідзю (яп. アミドチュ) – це желеподібні кубики зі свіжими фруктами (http://cook.horo6aya. 

info/svit/73-yaponsk-deserti.htm).  

Анміцу (яп. あんみつ) – шматочки охолодженого желе з агар-агар із фруктами і солодкою 

поливкою (http://klyaznyka-sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html), напр.: Традиційно анміцу 

подається до столу з невеликою чашкою солодкого чорного сиропу, або «міцу» (остання частина слова 

«анміцу»), яким поливають желе перед тим, як його з’їсти (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Анміцу). 

https://www/
http://klyaznyka-sweets/
http://dimkavi/
http://school7.ck.ua/wp-content/
http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://restmap/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Anime.ogg
http://cook/
http://klyaznyka-sweets.blogspot.com/2015/
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Анонімайзер (англ. anonymizer) – це сторонній сервіс, який виступає в якості підставної особи 

між вами і потрібним сайтом (http://yak-prosto.com/yak-zayti-na-blokovani-sayti/), напр.: Найпростішим 

варіантом буде анонімайзер, вбудований в браузер (http://yak-prosto.com/yak-zayti-na-blokovani-sayti/). 

Анпамблішед (англ. unpublished) – адреса, зазвичай телефонний номер, не описаний в поточному 

пойнт-листі, нод-листі і т. ін. (http://www.google.com.ua/#q). 

Ан-пан (яп. あんパン) – віпічка з анко (http://klyaznyka-sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post_22. 

html), напр.: Ан-пан став дуже популярним, не тільки завдяки смаку, але і через бажання народу 

спробувати все нове і сучасне (http://do-apps.com/127_uk/e_120464.html). 

Антивірус (гр. antivirus) – це спеціалізована програма, призначена для захисту операційної 

системи від вірусів, шпигунських програм, хакерських атак і іншого несанкціонованого доступу з метою 

крадіжки цінних особистих даних або несанкціонованого управління комп’ютером (http://www.antivirus. 

pp.ua/antivirus_ua.php), напр.: Хакер нарешті спіймав «антивірус» (ІЗ, № 3, 17.01.2013, с. 7). 

Антидемпінгове розслідування (гр. antidumping) – розслідування, що проводяться урядами країн-

імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх 

на зовнішній ринок за демпінговими цінами (http://slovopedia.org.ua/38/53392/377268.html), напр.: На 

думку «Лукойлу», для поліпшення ситуації Україні слід провести антидемпінгове розслідування щодо 

імпорту ПВХ із США, запровадити 6,5%-ве мито на імпорт ПВХ, скасувати мито на ввезення 

газонафтової сировини з РФ для виробництва етилену на «Карпанафтохімії» (Д, № 118,  

11.07.2013, с. 7). 

Антикібер (гр. antiсyber) – В НАБУ спільно з МВС України планують запустити сайт 

«Антикібер», який акумулюватиме максимальну кількість інформації про кіберзлочинність і буде 

орієнтований передусім на користувачів фінансових послуг (Д, № 20, 05.02.2012, с. 7). 

Антикіберзлочинний (гр. antiсyber) – Робота зі створення цього комплексу, який буде 

зосереджений на вивченні проблематики й розробках методики й рекомендацій щодо боротьби зі 

злочинністю у сфері високих технологій, нині перебуває на завершальній стадії: уже зведено величезну 

сучасну будівлю, триває добір персоналу, і, як очікується, у вересні 2014 року «антикіберзлочинний» 

підрозділ Інтерполу буде введений в експлуатацію (ІЗ, № 50, 13.12.2012, с. 17). 

Антикулхантинг (англ. anticoolhunting) – діяльність з дослідження соціальної маргінальності, 

трешу, кічу, фріковості, претензійно дешевого, сюреалістичного, гіперреалістичного, нетямущого, 

непрофесійного та ненаукового (http://www.google.com.ua/), напр.: Кулхантинський збір елементів 

інформації – тенденцій залежно від форми збору інформації – має такі види: класичний кулхантинг; 

придворний кулхантинг; кулхантинг у відкритих ресурсах; робота з фокус-групами; прихований 

кулхантинг; он-лайновий кулхантинг; антикулхантинг (http://shag.com.ua/konspekt-lekcij-dlya-studentiv-

specialenosti-upravlinnya-innov.html?page=2). 

Антихюндайській (англ. antihyundai) – Зараз у цій «антихюндайській» інтернет-групі – близько 

ста учасників (УМ, № 76, 29.05.2012, с. 11). 

Антипасто (італ. antipasto) – це традиційна м’ясо-овочева закуска в італійській кухні, приготована 

з типових італійських продуктів, і подається перед основною для італійців стравою пастою 

(http://kingdavid.kiev.ua/narodnie_kuxni/625-.html), напр.: Порядок звичайного італійського замовлення 

страв на вечір від антипасто (холодні закуски) до дижестиву (напої, що поліпшують травлення), 

звичайно, не дуже строго організований (http://www.braunhousehold.com/uk-ua/korisni-poradi/kulinarnyi-

porady/-2/-2). 

Антирейдерський (гр. antiraider) – Громадська організація «Антирейдерський союз підприємців 

України» зазначає, що впродовж лише 2000 – 2006 р. в Україні організовано 2,5 тис. рейдерських атак 

(РтРЗС 2010, с. 109). 

Антирейтинг (гр. antirating) – Перше місце у цьому антирейтингу залишила за собою проблемна 

Греція: застрахувати цю суму коштуватиме 7 тис. доларів (УМ, № 84, 13.06.2012, с. 6). 

Антифішинг (гр. antiphishing) – це набір технологій, що використовується для захисту від 

мережевого шахрайства і розкрадання особистих даних, так званого фітингу (https://my.volia.com/ 

donetsk/ua/faq/article/scho-oznachayut-funktsiyt-v-paketah-antivirusa), напр.: Визнана світовими 

експертами, технологія антифішинг запобігає відвідуванню підроблених сайтів та крадіжці 

конфіденційної інформації, такої як імена користувачів та паролі (http://eset.ua/ua/products/for_business/ 

security_solutions/protection_standard). 

Антрепренер (фр. entrepreneur) – 1) приватний театральний підприємець, власник театру, цирку та 

ін.; 2) особа, яка добуває засоби для організації, чим покладає на себе підприємницький ризик; 3) 

ключова фігура інноваційного управління (http://library.if.ua/book/4/488.html), напр.: Тому 

http://yak-prosto/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.google/
http://klyaznyka-sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post_22
http://www.antivirus/
http://slovopedia.org.ua/38/
http://www.google.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://my.volia.com/%20donetsk/ua/faq/
https://my.volia.com/%20donetsk/ua/faq/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«антрепренер» обіймає майже завжди керівні посади підрозділів зі створення нової продукції, нового 

проекту, нової технології, керівника інноваційного підприємства (http://library.if.ua/book/4/488.html). 

Анхукт (англ. unhooked) – Тренування хендлпасів і анхукт елементів варто робити в неглибоких 

місцях для контролю ситуації (http://kiteforum. org.ua/index.php?topic=6344.0). 

Апгрейд (англ. upgrude) – це поліпшення технічних характеристик комп’ютерів і ноутбуків за 

рахунок заміни елементів апаратного забезпечення на більш потужні або нові комплектуючі 

(http://svitohlyad.com. ua/kompyutery/aphrejd), напр.: Наприклад, якщо у вас комп’ютер став повільніше 

працювати з новими операційними системами, то, швидше за все, оперативній пам’яті потрібно 

апгрейд (http://svitohlyad.com.ua/kompyutery/aphrejd). 

Аплет (англ. applet) – це панель спеціального виду, контейнер для розміщення компонентів  

з додатковими властивостями і методами (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Java_applets), напр.: Аплету не 

потрібне вікно верхнього рівня – ним  служить вікно браузера  (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Java_ 

applets). 

Аплінк (англ. uplink) – українська компанія, що надає широкий спектр ІТ-послуг для юридичних 

та фізичних осіб (http://old.uplink.ua/ua/company/about/), напр.: Компанія «Аплінк» в якості головної 

конкурентної відмінності взяла орієнтир саме на високий рівень сервісу (http://old.uplink.ua/ua/company/ 

service/). 

Апсайклінг (англ. upcycling) – новий європейський напрямок (виготовлення та конструювання 

предметів інтер’єру, картин, іграшок з використаних неорганічних відходів) (http://www.vmr. 

gov.ua/HobbyGroups/), напр.: Загальна тенденція такого апсайклінгу – до нього вдаються не так з 

екологічних міркувань, як (часто) через бажання бути несхожим на інших, внести гумористичну 

родзинку у свій побут і світ навколо (http://tyzhden.ua/Society/57008); 2) актуальний напрямок у 

сучасному мистецтві, який поєднує філософію розумного споживання, збереження екології та 

технічного дизайну (http://www.vmr.gov.ua/HobbyGroups/), напр.: Апсайклінг є візуальною частиною з 

програми розподільного збору відходів, яку підтримало міністерство екології України, департамент 

комунальних послуг та департамент освіти м. Вінниця (http://www.vmr.gov.ua/Hobby Groups/). 

Арбітрейджер (англ. arbitrageur) – людина, що купує цінні папери, валюту або товари на різних 

ринках з метою одержання прибутку (http://westudents.com.ua/glavy/97845-z-fnansovih-novin-kursi-

aktsy.html), напр.: В основі таких операцій, званих арбітрейджером, лежить розбіжність котирувань 

валют у часі і (або) просторі (http://epi.cc.ua/vyivodyi20392.html). 

Аркмейл (англ. arcmail) – пошта, заздалегідь стисла архіватором (http://znaimo.com.ua/Фідонет), 

напр.: Спочатку ехомейл призначався для збору повідомлень з публічних форумів місцевих BBS і передачі 

їх в стислому вигляді (для економії часу; зазвичай використовувалися формати ARC – звідси «аркмейл» 

(англ. arcmail) або ZIP) (http://vipreferat.net/page,3,326544). 

Арт (англ. art) – частина складних слів, що вказує на їхній зв’язок мистецтвом 

(СУЛМ 2011, с. 2013), напр.: Також роботи найдорожчого українського художника демонструються у 

масштабній «солянці» «Українські сучасні художники» (27 найгучніших імен вітчизняного арту), що 

відкривається сьогодні у харківському Єрмілов-центрі (УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, с. 21). 

Арт-агенція – Арт-агенція «100 ІДЕЙ» для Вашого свята ! (http://vk.com/sto_idey_svjata). 

Арт-агент – представник арт-художника, напр.: Хоча арт-агент має орієнтуватися у 

законодавстві (http://art.lviv-online.com/yak-staty-vidomym-hudozhnykom/). 

Арт-активіст – Арт-активіст Ярослав Мінкін розповів про концерт у Жмеринці 

(http://www.youtube.com/watch). 

Арт-ательє – Запрошуємо Вас до нашого костюмованого арт-ательє! У нас Ви зможете 

підібрати святкове вбрання, сукню, костюм та аксесуари для Вашої дитини на свято або вечірку 

(http://freemarket.ua/message/399841-art-atel-nastusyaprokat-prodazh). 

Арт-аудіо – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-аудит – назва аудиторської компанії (ЄДР 2012). 

Арт-аукціон – «Sebian Gellery» – це арт-аукціон, що займається просуванням та продажем 

картин маловідомих українських художників у Швейцарії (http://otakoyi.com/uk/sayt-art-auktsionu-sebian-

gallery). 

Арт-багет – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-банк – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-банкет – назва агентства (ЄДР 2012). 

Арт-банкінг – фінансово-консультаційне супроводження інвестицій у мистецтво, що включає 

експертну оцінку творів мистецтва, підбір і формування індивідуальних колекцій картин, ікон, 

антикварних меблів, їхню реставрацію та страхування (http://www.otpbank.com.ua/privateclients/private-

http://wiki.samakite.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%BA%D1%82
http://kiteforum/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://svitohlyad/
http://svitohlyad/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wiki.kspu.kr.ua/index
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://old.uplink.ua/ua/company/
http://old.uplink/
http://www/
http://tyzhden/
http://www.vmr.gov.ua/HobbyGroups/Lists/Groups/DispForm.aspx?ID=407
http://www.vmr.gov/
http://uk.sciencegraph.net/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://westudents/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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banking/art-banking), напр.: Першовідкривачами арт-банкінгу стали швейцарський банк UBS, німецький 

Deutsche Bank та американський Citibank (http://www.otpbank.com.ua/privateclients/private-banking/art-

banking). 

Арт-бетон – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-бібліотека – Особливістю кафе є наявність книжкової арт-бібліотеки від Taschen, яка 

представляє книги, присвячені різним аспектам мистецтва (http://pinchukartcentre.org/ua/cafe). 

Арт-бізнес – злочинне викриття, вивезення за межі країни та підпільний продаж (перепродаж) 

національних художньо-культурних цінностей (рідких книжок,ікон, картин, скульптур тощо) (ССІС 

2006, с. 72), напр.: Арт-бізнес – це те, що йде за мистецтвом … (УМ, № 164, 25 – 26.11.2011, с. 20). 

Арт-блиск – назва модельного агентства (ЄДР 2012). 

Арт-буд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-бук – це колекція зображень та ілюстрацій, зібрана у вигляді альбому під однією 

обкладинкою (http://artarea.com.ua/art-buking-shho-vono-take-i-dlya-chogo/), напр.: У 1970-х роках у Нью-

Йорку вперше з’явилася крамниця, активістська художня територія, створена всупереч інституцій 

неповороткості, де продавався такий нестандартний продукт – зараз це «мекка» для поціновувачів 

незалежних видавництв арт-буків і зінів, зроблених уручну (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Арт-букет – Салон «Арт-букет» – це маленький квітковий рай на Волині (http://art-

buket.navolyni.com/projekt.php). 

Арт-бульвар – Севастопольський «Арт-бульвар», крім класиків «соцреалізму», презентує 

творчість дуже цікавого художника – Юрія Петрова (http://www.art-bulvar.com/view_news.php). 

Арт-бур – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 

Арт-бутик – це осередок творчості та «корисної» краси водночас (http://www.greter-art.com/art-

boutique.php), напр.: Арт-бутик стане цікавою знахідкою як для поціновувачів хенд-мейду, так і для 

досвідчених мистецтвознавців, адже подарунки та приємні дрібнички люблять усі! (http://www.greter-

art.com/art-boutique.php). 

Арт-буфет – Приміщення «Арт-буфету» поділене на два зали (http://lviv.dreamtame.com/ 

institution.php?id=2400/). 

Арт-бюро – Сьогодні, Арт-бюро – це простір природи дитинства і шанс познайомитися з нею 

(http://don.kievcity.gov.ua/news/3752). 

Арт-вендинг – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-вернісаж – На світській події нового формату, що об’єднав концерт класичної музики, арт-

вернісаж, дефіле, оригінальний кіносеанс під сучасні джазові імпровізації, були, природно, і 

організатори, жінки, що навчилися диригувати солодкістю, солоністю і гостротою свого життя, і 

тому цікавим був код успіху відомих українських бізнес-леді, що хворіють на ідею високого 

меценатства і .прагнуть розвивати творчий потенціал країни (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 7). 

Арт-вечірка – У Києві відбудеться еротична арт-вечірка «Пурпурові етюди», кредо якої звучить 

так: «Література – це еротично» (http://www.chytomo.com/calendar/erotichna-art-vechirka). 

Арт-Виборг – назва турфірми (ЄДР 2012). 

Арт-відео – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-візаж – Арт-візаж є не чим іншим, як креативним художнім макіяжем (http://sylukr.ru/ 

suspilstvo/33982-shho-take-art-art-stil-vizazh-odjag.html). 

Арт-вініл – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-видання – Крім цього, є добра новинка – вже відкрилася бібліотека з ексклюзивними арт-

виданнями та місцями для роботи в зоні Wi-Fi (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 22). 

Арт-галерея – Арт-галерея «Сливка» контактує з п’ятьма десятками переважно молодих 

митців, які працюють з металом, склом, керамікою, фарбами (http://mydim.ua/companies/museum/slivka-

art-gallery/). 

Арт-галерист – член угруповання художників навколо галереї, яка продає картини (УЛ 2005, 

с. 80). 

Арт-гід – Арт-гід містить цікаву інформацію про різноманітні техніки виконання виробів 

декоративно-прикладного мистецтва з посиланнями на веб-сайти, а також список найкращих 

друкованих джерел з фонду Центральної дитячої бібліотеки (http://biblioteka.lviv.ua/wp-content/ 

uploads/2012/11/Talant-creative.pdf). 

Арт-гільдія – назва модельного агентства (ЄДР 2012). 

Арт-година – година мистецтва (http://metod.tobm.org. ua/actions_a.html). 

Арт-готель – Тризірковий (***) арт-готель «Модерн» розташований у самісінькому серці 

Львова – на пр. Шевченка (http://modern-arthotel.com/hotel.htm). 

http://lviv.dreamtame.com/
http://sylukr.ru/
http://biblioteka.lviv.ua/wp-content/
http://metod.tobm/
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Арт-група – … у співавторстві з Емілією Кабаковою та не менш знаної московської арт-групи 

AES+F (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 7). 

Арт-деко – Ні для кого не секрет, що стиль арт-деко користується широким попитом і повагою 

у багатьох людей (http://megasite.in.ua/127333-stil-art-deko-v-inter-ehri.html). 

Арт-дилер – той, хто займається купівлею та продажем цінностей від свого імені і власним 

коштом (http://ftp.s43.freehost.com.ua/2011_1/4.PDF), напр.: Як ви почали співпрацювали з арт-дилером 

Ігорем Абрамовичем? (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 21). 

Арт-директор – 1) художній керівник рекламного агентства (ССІС 2008, с. 64); 2) художник-

постановник (СУМ 2011, с. 214), напр.: Усі ці роки духовним натхненником і арт-директором 

фестивалю була чудовий композитор, професор Національної академії музики ім. А. Нежданової 

Кармела Цеплоленко (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 15). 

Арт-ЕкоКафе – Так з’явилася студія йоги «Атма» та «Арт-ЕкоКафе», в якому ми пропонуємо 

корисну їжу (М1, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 33). 

Арт-експрес – назва рекламної агенції (М1, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 33). 

Арт-еко – «Тут можна споглядати чудові ансамблі епохи Відродження, бароко, класицизму, 

модерну та арт-еко, – наголошує автор допису, додаючи, що місто перебуває під опікою ЮНЕСКО з 

1998 року (ВК, № 14, 03.02.2012, с. 4). 

Арт-експерт – Цього року художнім куратором конкурсу (конкурс дитячого малюнка «Віра, 

надія, любов») став відомий арт-експерт і галерист Євген Карась (ГпУ, № 22, 17.03.2015, с. 18). 

Арт-ефект – Над Культурною картою працювали громадські організації «Творче місто» 

(Дніпропетровськ), «АRT оптимісти» (Миколаїв), YouthUnitofArtists (Одеса), «Арт-ефект» (Луцьк), 

СТАН (Луганськ), «Тотем» (Херсон) та Мелітопольське управління культури відповідно у форматі 

зустрічей WorldCafe (технологія і мистецтво розмови у відкритій атмосфері) (Д, № 72 – 73, 19 – 

20.04.2013, с. 18). 

Арт-животик – Свято для маленьких «пузожителей» «Арт-животик» відбулось сьогодні на Алеї 

Героїв, поблизу «Зеленої сцени» (http://click.osnova.tv/index.php/social/item/61-art-zhyvotyky). 

Арт-завод Платформа – «Арт-завод Платформа» – це креативний кластер в Києві, простір 

можливостей, який об’єднує Людей, Ідеї та Роботу (http://artzavodplatforma.com/ua/contacts). 

Арт-загар – Арт-загар, або «моментальний загар», дуже популярний у всіх європейських країнах і 

США (http://aboutginka.ru/novini-2/73376-vse-pro-art-zasmagu.html). 

Арт-засмага – Переваги арт-засмаги полягають в тому, що, по-перше, це процедура косметична 

і не несе в собі ніяких побічних ефектів (http://aboutginka.ru/novini-2/73376-vse-pro-art-zasmagu.html). 

Арт-захід (англ. art-захід) – Головним організатором арт-заходу виступив фонд культурної 

дипломатії VART (Д, № 27, 14 – 15.02.2014, с. 14). 

Арт-звіт Плюс – назва фірми (ЄДР 2012). 

Арт-злодії – «Немізерна трапеза» арт-злодіїв (ІЗ, № 23, 06 – 12.06.2008, с. 29). 

Арт-зустріч – зустріч з мистецтвом (http://metod.tobm. org.ua/actions_a.html). 

Арт-інсталяція – Моя (Валерії Муриси – художниця) скромна творчість навряд чи витримала би 

конкуренцію арт-інсталяцій із картоплі, фекалій чи парасольок (ГпУ, № 17, 05.02.2013, с. 17). 

Арт-інституція – Виставка експонуватиметься у «Мистецькому арсеналі» до 4 грудня, і весь цей 

час у Києві будуть присутні власник колекції Агостіно Кордейро та члени його команди, адже за 

високими словами про просвітництво українців і співпрацю «Мистецького арсеналу» зі світовими арт-

інституціями стоїть ще й комерція (УМ, № 164, 25 – 26.11.2011, с. 20). 

Арт-кампанія – Серед художників, які взяли участь в арт-кампанії, – тільки найвідоміші імена: 

Арсен Савадов, Віктор Сидоренко, Олександр Ройтбурд, Тіберій Сільваші, Влада Ралко, Ілля Чічкан, 

Костянтин Павлишин, Олександр Верещак, Олександр Бабак, Володимир Сай та інші (Д, № 27 – 28, 

14 – 15.02.2014, с.  14). 

Арт-кафе – це майданчик для виступів початківців талановитих музикантів, поетів, співаків, 

художників (http://luxua.github.io/gastronomiya/art-kafe.html), напр.: Арт-кафе – це, безумовно, особливе 

місце (http://luxua.github.io/gastronomiya/art-kafe.html).  

Арт-квартал (англ. art-квартал) – У центрі міста з’явиться арт-квартал 

(http://kyiv.ridna.ua/2015/07/u-kyjevi-zyavytsya-art-kvartal/). 

Арт-керама – назва фірми (ЄДР 2012). 

Арт-Київ – Пізніше ми провели перший «Арт-Київ» (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 7). 

Арт-кіно – Але для того, щоб підтримувати і примножувати ці успіхи, необхідна підтримка 

держави, сказав у коментарі ВВС Україна Денис Іванов, генеральний директор компанії Артхаус 
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Трафік – першого в Україні кінодистриб’ютора, який спеціалізується на прокаті арт-кіно (http://www. 

bbc.com/ukrainian/entertainment/2012/08/120819). 

Арт-кінофестиваль – Фільм «Громозєка» російського кінорежисера Володимира Кота брав 

участь у конкурсі найповажнішого європейського арт-кінофестивалю в Ротердамі (Д, № 62 – 63, 05 – 

06.04.2013, с. 19). 

Арт-кластер – Молоді люди [Юрій Ричков і Світлана Шаповал] почали з арт-кластеру на 

Видубичах на «Гоголь Fest» (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 9). 

Арт-клуб – Деякі видання, однак, повертаються до власника, зокрема й затягана (а отже, 

зачитана й перечитана) «Антологія альтернативної української поезії», придбана понад десять років 

тому в київському арт-клубі «Остання барикада» (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 23). 

Арт-комплекс – Видавничий Дім «Арт-комплекс» залишається й надалі компанією, яка 

динамічно розвивається, ефективно реагує на зміни ринку, має безліч перспективних планів на 

майбутнє та завжди готова відповідати високим вимогам наших читачів і партнерів по бізнесу! 

(http://www.art-kompleks.com/ua/). 

Арт-консорціум – Як розповіла «Дню» директор навчально-естетичного комплексу «Художня 

школа» Юлія Сліпіч, експозиція робіт чеських авторів триває в рамках участі школи в міжнародному 

арт-консорціумі (Д, № 20 – 21, 05.02.2013, с. 2). 

Арт-колекція – Створення соціальної реклами вимагає набагато більше, ніж просто високого 

професіоналізму. Варто не забувати, що соцреклама – річ делікатна. Як зазначив Андрій Ризоль, 

генеральний директор компанії «Вавілон», генеральний продюсер арт-колекції «Вавілон», у таких 

проектах не можна «башляти» медіа чи зіркам (http://www.prostir.ua/?focus=reklama-sotsialna). 

Арт-книга – 1) назва ТОВ (ЄДР 2012); 2) вітвір мистецтва, в якому автор опрацьовує не тільки 

зміст та ілюстрації, але й усі інші елементи книги (http://wikivisually.com/lang-

uk/wiki/Книга_художника), напр.: Самвидав за кордоном – це магазини арт-книг і зінів, такі, як Printed 

Matter (Нью-Йорк), Motto (Берлін та інші міста Європи), Do you read me? (Берлін), Self Rublish, Be 

Happy (Лондон), TiPiTin (Лондон), Super Salon (Варшава), Etudes (Париж) і багато інших (Д, № 22 – 23, 

07 – 08.02.2014, с. 20). 

Арт-критик – той, хто займається художньої критикою, напр.: «… у роботі якого візьмуть 

участь провідні світові теоретики мистецтва, арт-критики та мистецтвознавці, ми видамо книгу, 

яка потрапить до книжкових крамниць …» (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 7).  

Арт-круїз – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-культура – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-лабіринт – це громадська організація, яка розташована в будівлі старого музею (http:// 

martovskyi.wordpress.com/), напр.: Дізнався я про це місце, за допомогою сайту Коучсерфінгу, де після 

10-ти відмов, я отримав повідомлення, в якому одна дівчина розповіла мені про «Арт-лабіринт», за що 

я їй дуже вдячний (http://martovskyi.wordpress.com/). 

Арт-лабораторія – Для дітей тут працює арт-лабораторія, де малюки освоюють різні 

методики та матеріали для творчості, грають у розвивальні ігри та загадують бажання, підвісивши 

їх на спеціальне дерево (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 14). 

Арт-лавки – Оригінальні арт-лавки ви впізнаєте одразу, вони здалеку привернуть вашу увагу 

своїм незвичайним виглядом – формою, що нагадує червоні губи (ВК, № 66 – 67, 12.07.2012, с. 30). 

Арт-майданчик – Проектом Володимира Будникова «Відображення» відкрився новий київський 

арт-майданчик ‒ «Щербенко арт-центр» (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 11). 

Арт-майстер – назва рекламної агенції (ЄДР 2012). 

Арт-маркет – назва рекламної агенції (ЄДР 2012). 

Арт-медіа – назва рекламної агенції (ЄДР 2012). 

Арт-мейкер – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-менеджер – А мені з Соціально-культурної діяльності задали скласти діалог на тему «арт-

менеджер – це серйозно», і щоб з жартами і приколами (http://t.zao.com.ua/art-menedzher/). 

Арт-місія – Учетверте організатори мистецької формації «Арт-місія» пропонують 

художникам майданчик для спілкування й творчості (http://www.visnyk.poltava.ua/articles/1470232234/). 

Арт-місце – Пропонуємо вашій увазі невеличку добірку арт-місць міста Лева, на які слід 

звернути увагу, якщо ви не помічали їх раніше (http://t.com/podiyi-and-mistsya/art-mistsya-lvova). 

Арт-моб – спланована мистецька акція, учасники якої мають бути креативними (http://info.lekciya. 

com.ua/kultura/2664/index.html?page=3), напр.: Відеоприклад – найбільший арт-моб України (http://www. 

youtube.com/watch?v=_2diImGsRyk). 

http://www/
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Арт-моб-акція – Одна з найбільш відомих на сьогоднішній день арт-моб-акцій пройшла відразу в 

10 країнах світу (http://a-yak.com/shho-take-fleshmob/). 

Арт-мото – назва приватної фірми (ЄДР 2012). 

Арт-музей-ресторан – Сьогодні, 14 червня, у Львові урочисто відкрили перший у світі арт-музей-

ресторан «Сало» (http://galychyna.info/2011/06/14/u-lvovi-vidkrili-art-muzej-restoran-salo.html). 

Арт-об’єкт – Далі прогулянку можна продовжувати уже в якому завгодно напрямку, 

відшуковуючи невідомі чи нові графіті й арт-об’єкти (Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 45). 

Арт-партнер – назва театрально агентства (ЄДР 2012). 

Арт-підвал – Харківський «рушій прогресу» Тетяна Тумасян до паралельної програми Arsenale 

2012 y «Vovatanya» Yallery (де вона також куратор) залучила проект групи «Сині ночі» (Росія) 

«Відеокіно» (історія стосунків російських і українських відеоартистів з кінематографом), а в арт-

підвалі – Харківської муніципальної галереї, де вона теж куратор, – проект львів’янина Влодко 

Кауфмана «Риботерапія» (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 10). 

Арт-пікнік – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-погляд – назва агенції (ЄДР 2012). 

Арт-подіум – До нових зустрічей на наступному засіданні «Арт-подіуму» діти вже  готові!  

(http://xobd-news.blogspot.ru/2014/01/blog-post_10.html). 

Арт-подія – Франківські волонтери планують толоку у Палаці Потоцьких, а згодом – проводити 

тут арт-події (http://report.if.ua/lyudy/frankivski-volontery-planuyut-provesty-toloku). 

Арт-поле – назва агенції (ЄДР 2012). 

Арт-проект – У проміжку між Art Kyiv Contemporary 2010 i Art Kyiv Contemporary 2011 ми 

втілили 12 масштабних арт-проектів (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 7). 

Арт-простір – мистецька творча акція, активно впроваджується в реальний простір, при цьому 

сам простір виступає як арт-об’єкт, або служить лише обрамленням для нього (http://metod.tobm.org.ua/ 

actions_a.html)¸напр.: Видання – не блог, а твій персональний арт-простір, певна історія, яку ти 

зможеш довго передивлятися і перечитувати (Д, №  22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Арт-профіт – назва агенції (ЄДР 2012). 

Арт-процес – За словами члена журі конкурсу, куратора, завідувачки відділу мистецтва ХХ-

початку ХХІ століття НХМУ оксани Баришнової, світове мистецтвознавство переживає кризу, але 

особливо вона помітна в Україні, тому цей конкурс – хороша нагода для молодих професіоналів заявити 

про себе і зробити внесок у вітчизняний арт-процес (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 11). 

Арт-район – Маріо Крістіані, Лоренцо Фіаскі і Мауріціо Ріджільйо свого роду колнги Любові 

Михайлової – вони теж освоюють старі забудови через сучасне мистецтво: у 1990 році троє друзів 

відкрили галерею в колишньому кінотеатрі маленького середньовічного містечка Сан-Джіміньяно, що 

за 39 кілометрів від Франції, у 2005-му – виставковий простір у пекінському арт-районі, у 2009 – 

запрацювала ContinualeMoulin на території колишньої паперової фабрики в Іль-де-Франсі (УМ, № 103, 

18.07.2012, с. 13). 

Арт-резиденція – І позитивні приклади цьому є – мистецький хутір «Обирок», село Легедзине, 

арт-резиденція Алевтини Кахідзе у Музичах (Д, № 196 – 197, 31.10.2012, с. 12). 

Арт-рекрут – назва агенції (ЄДР 2012). 

Арт-рекрутист – cпівробітник агенції Арт-рекрут. 

Арт-рекрутинг – назва агенції (ЄДР 2012). 

Арт-реставрація – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-ресторан – Cаніре працював [Богдан Парінов] шеф – кухарем ресторану готелю 

Лондонський (європейська, індійська, національна кухня) і шеф-кухарем ресторану Iaтоus Cafе 

(європейська, японська кухня) в Одесі, шеф-кухарем арт-ресторану Monet (європейська, японська 

кухня), Донецьк (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 48). 

Арт-ринок – це система культурних та економічних відносин, що визначають сферу пропозиції та 

попиту на твори мистецтва, їх грошову вартість, а також специфічні види послуг, що пов’язані з його 

обслуговуванням (http://studopedia.su/16_183949_osoblivosti-art-rinku-yak-sferi-zdiysnennya-art-investu 

vannya.html), напр.: Більшості публіки вони не говорять, адже відомими стають лише ті, хто 

засвітився на американському або британському арт-ринку, тому флагманськими роботами виставки 

стали два портрети американця Енді Ворхола, засновника поп-арту, ікони сучасного мистецтва в 

історичному його значенні (УМ, № 164, 25 – 26.11.2011, с. 20). 

Арт-салон – Збувати такі вироби краще через реалізацію в арт-салонах, інтернет-магазинах, 

але можна і простіше: через свої акаунти соціальних мереж і блогерських платформ, а також через 

http://xobd-news.blogspot/
http://report.if.ua/lyudy/
http://metod.tobm/
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постійне розміщення оголошень на всіх он-лайн-бордах, що трапляються в мережі, он-лайн-бордах на 

зразок slando, emarket тощо (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes_dlya_zhinok_udoma). 

Арт-саунд – це міжнародно прийняте визначення естетичних практик, які оперують широким 

розумінням того, що таке звук, слухання та записування (http://www.mediadepo.org.ua/). 

Арт-сервіс – назва туристичної фірми (ЄДР 2012). 

Арт-середовище – Ця меморіальна «ювілейна» виставка мала бути повноформатного і 

представити глядачам і арт-середовищу найкращі роботи Сергія Животкова із різних циклів – 

«біблійна серія», «Українські мотиви», «Блакитна Італія» (УМ, № 162, 31.10.2012, с. 12). 

Арт-спільнота – Для нас (видавництва Niice) важливо пробудити у молодих авторах амбіцію 

творити і виходити на діалог зі світовою арт-спільнотою (Д, №  22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Арт-солянка – Паралельна програма бієнале сучасного мистецтва, кінофестивалю чи будь-якої 

міжнародної арт-солянки – це приватні ініціативи митців інституцій, фондів, через які до 

зацікавленої публіки прагнуть донести мистецтво – ідею чи мистецтво – товар (УМ, №  80, 

06.06.2012, с. 10). 

Арт-спротив – Артем Полежака сьогодні, крім усього іншого, – ще й один із символів веселого, 

креативного арт-спротиву зародків громадянського суспільства диктаторським та українським 

вчинкам нашої влади (Д, №  18 – 19, 03 – 04.02.2012, с. 23). 

Арт-стиль – це всілякі наряди, які містять в собі елементи будь-якого з арт-напрямків 

(http://aboutginka.ru/rizne-10/suspilstvo/). 

Арт-студія – Арт-студія «Счастье» – це таке затишне місце, в центрі міста, де дорослі і діти 

можуть цікаво та корисно провести час, навчитися новому, розкрити свій творчий потенціал, який 

зазвичай людина використовує лише на 10 % (http://mydim.ua/companies/museum/art-studio-happiness/). 

Арт-сфера – Ви також можете співпрацювати з адвокатом, який є спеціалістом в арт-сфері 

(http://art.lviv-online.com/yak-staty-vidomym-hudozhnykom/). 

Арт-таксі – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-телеком – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та 

творчості (http://www.psyholog.rovno.ua/?p=67), напр.: Так, на відвідувачів чекає «круглий стіл» «Біля 

витоків сучасного українського мистецтва» за участі зіркових українських художників, курс лекцій від 

школи фотографії Віктора Марущенка, та освітня програма для дітей та родини, що включає 

інтелектуальні та розвиваючи ігри, програма дитячих майстре-класів та родинні арт-терапії (УМ, 

№ 25, 15 – 16.02.2013, с. 3). 

Арт-технологіі – Найдешевшими щодо витратних матеріалів та інструментарію, швидкими у 

виготовленні, перспективними в сенсі домашнього мінібізнесу (а також дають можливість 

створювати іграшки та речі для дитини власними руками) є такі арт-технології ручної  роботи  

переважно для «дівчаток» (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes_dlya_zhinok). 

Арт-тон – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-транзит – «Арт-транзит» – завжди нові живописні полотна, написані удвох (http://namu. 

kiev.ua/ua/exhibitions/archive). 

Арт-тревел – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-тренди – Годі шукати останні арт-тренди в Національному музеї чи «Мистецькому 

Арсеналі» (УТ, № 43, 25 – 31.10.2013, с. 6). 

Арт-тур – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-тусовки – На початку 2000-х переїхав у село Засупоївка під Яготином, де багато працює і 

«переховується» від арт-тусовки (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 21). 

Арт-фест – Вік Коврей розповів про особливості та насиченість цьогорічного арт-фесту 

(http://zakarpattya.net.ua/News/80546). 

Арт-фестиваль – Окрім того Валентин торкнувся і музичних проектів арт-фестивалю: «02:00», 

спільного проекту з Дмитром Павловим; новий проект солісток гурту «Сонцекльош» «Ку-ку Шанель», 

який «має яскраво виражені риси французького автентичного шансону в первісному розумінні цього 

слова», – додав Валентин Кузан (http://zakarpattya. net.ua/News/80546-Pro-shostykh-Bereznevykh-kotiv). 

Арт-фіш – мистецтво вмілого малювання різних видів риби (http://info.lekciya.com.ua/kultura/ 

2664/index.html?page=3), напр.: Упродовж виставки охочі опанувати флористику й арт-фіш техніку 

зможуть записатися на майстер-клас до авторки (УТ, № 32, 2011, с. 57). 

Арт-флаг – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-флекс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Арт-фон – назва компанії (ЄДР 2012). 

http://ua/
http://mydim.ua/
http://www.psyholog/
http://namu/
http://zakarpattya/
http://info.lekciya.com.ua/kultura/%202664/index.html
http://info.lekciya.com.ua/kultura/%202664/index.html


235 

 

  

Арт-фонд – За словами проект-менеджера Олесі Болот, Любов Михайлова побачила цей фільм на 

одному з фестивалів і запросила художника в «Ізоляцію», відтак донецький арт-фонд купив права на 

картину і може показувати її на своїй території (УМ, № 103, 18.07.2012, с. 13). 

Арт-фуд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-форум – І черги – на Великий скульптурний салон, на якому вперше в Україні було 

представлено колекцію скульптури Едгара Дега, на арт-форумі сучасного мистецтва … (Д, № 240 –

241, 30 – 31.12.2011, с. 7). 

Арт-хаус – тип фільмів, які відрізняються від масового кіновиробництва тим, що вони розраховані 

на вузьке коло глядачів, найчастіше підіймають як гострі соціальні аспекти, так і глибокі питання 

внутрішнього світу людини (http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Арт-хаус), напр.: При цьому арт-хаус не 

намагається конкурувати з масовим кіно, залишаючись нішевим продуктом (http://www.bbc.com/ 

ukrainian/entertainment/2012/08/12081). 

Арт-хаус-кінотеатр – З цієї токи зору, ситуація з артхаусом в Україні є менш втішною – 

стверджує у коментарі ВВС України директор київського арт-хаус-кінотеатру «Кінопанорама»  

Наталія Соболєва (http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2012/08/12081). 

Арт-хаус трафік – Бюджет фільму («Зелена кофта») становить $ 800 тис., половина – 

державні кошти. Ще половину дала київська кінокомпанія «Арт-хаустрафік» (ГпУ, № 17, 05.02.2013, 

с. 16). 

Арт-хаусний – Наступні півгодини перед усіма, хто опинився тоді у дворі багатоповерхівки, 

відкривалася сцена, неначе арт-хаусної стрічки, режисер якої вирішив «узяти» глядача не стрімкими 

сюжетними поворотами, а внутрішнім світом своїх героїв, розкритим через їхній діалог (ІЗ, № 51, 

20.12.2012, с. 12). 

Арт-хобі – Крім того, на багатьох форумах для мам уже сформувалися спільноти поціновувачок 

того чи іншого арт-хобі, що дозволяє (за вивішування вами фоторобіт і описів процесу  творчості)  

отримувати оперативні цінні коментарі (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes_dlya_zhino

k). 

Арт-хобі-бізнес – До того ж слід врахувати, що останнім часом у мегаполісах чи не на кожному 

кроці можна придбати витратні матеріали для основних видів арт-хобі-бізнесу, а десь такі товари 

вже постачаються додому з інтернет-магазинів (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes_ 

dlya_zhinok). 

Арт-хол – Володіючи колекцією розкішних квартир, клубний будинок «Арт-хол» запрошує 

приєднатися до клубу колекціонерів, ставши господарем квартири в центрі Києва (http://www.unian.ua/ 

politics/623672-klub-kolektsioneriv-art-hol.html). 

Арт-хостел – «Арт-хостел» – це сучасний та затишний хостел у самому центрі Львова, на 

Ринковій площі (http://gohotels.com.ua/uk/hotel?cid=343017). 

Арт-центр – Основна мета арт-центру – це послідовна підтримка, розвиток і популяризація 

сучасного мистецтва, а також створення умов для розвитку української культури (http://secondfloor. 

gallery/pro-second-floor-art-center/). 

Арт-шар – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-шат – «Арт-шат» – це місце де Ви маєте можливість випробувати справжні вірменські 

страви, насолодитися приємною атмосферою і просто добре відпочити. Це місце ідеальне для 

банкету, веселої вечірки, ділової зустрічі, корпоративного свята, романтичної зустрічі або весілля 

(https://nyigde.com/uk/od-odessa/business/restaurants/art-shat-8559.html). 

Арт-шедевр – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-школа – Арт-школа вихідного дня «Белый Кот» оголошує набір на нові курси з живопису, 

малюнку, фотографії та історії мистецтв! (http://kyiv.dityvmisti.com.ua/blog/1290-art-shkola). 

Арт-шоу – шоу, на якому малюють та показують дівчат та хлопців, яких малювали, напр.: 

Засновником і директором мистецького центру арт-шоу «Гопак» є президент «Козацької лицарської 

школи» Шерстюк Володимир Анатолійович, – призер Міжнародного фестивалю бойових мистецтв у 

Південній Кореї, переможець всеукраїнських міжстильових змагань та змагань із українського 

бойового мистецтва Гопак, досвідчений організатор показових виступів арт-шоу (http://www. 

hopak.kiev.ua/ua/page/26/). 

Арт-штрих – назва компанії (ЄДР 2012). 

Арт-ютел – назва компанії (ЄДР 2012). 

Асемблер (англ. assembler) – мова програмування, за допомогою якої можна написати такі 

програми, які неможливо, або дуже складно написати на інших мовах програмування (http://www. 

http://www.bbc.com/
http://ua.prostobiz.ua/
http://www.unian.ua/
https://nyigde.com/uk/od-odessa/
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
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znannya.org/?view=asm-all), напр.: Програми на асемблері виходять в десятки разів менше, а працюють 

в десятки разів швидше (http://www.znannya.org/?view=asm-all). 

Асистанс (фр. assistance) – це комплекс заходів організаційного характеру, який полегшує 

здобуття клієнтом певного виду послуг (http://sos-service.com.ua/ua/services/medicinskij_asistans/), напр.: 

По суті, дорожній асистанс – це та ж страховка, тільки на випадок пробитого колеса, якщо сів 

акумулятор, полетіло зчеплення, забули в машині ключі і хтозна яких ще несподіванок (http://www. 

autojin.com.ua/index.php/transport-assistance/what-is-assistance.html). 

Асесмент-центр (англ. assessment-centrum) – це один з методів комплексної оцінки персоналу, 

заснований на використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтований на оцінку реальних якостей 

співробітників, їх психологічних і професійних особливостей, відповідності вимогам посадових позицій, 

а також виявлення потенційних можливостей фахівців (http://osvita.ua/add-education/glossary/7912/), 

напр.: Асесмент-центр – це оцінка компетенцій учасників за допомогою спостереження їхньої 

реальної поведінки в ділових іграх (http://osvita.ua/add-education/glossary/7912/). 

Астротурфер (англ. astroturfer) – Очевидна відмінність коментаторів-ентузіастів і 

астротурферів – комерційна складова їх діяльності (http://otiumportal.com/astroturfing-nova-zbroya-

informatsijnoyi-vijny). 

Астротурфінг (англ. astroturfing) – це коли компанії створюють тисячі підроблених «рядових» 

персон, які заповнюють дошки оголошень певними думками, сподіваючись, що ви помітите те, що 

величезна кількість коментарів стверджує, ніби Снукі повинен стати президентом (або що-небудь ще в 

цьому роді) і що ви перебуваєте під їх впливом (http://ten-s.info/?p=313), напр.: Зараз уже існує цілий 

словничок для опису нечесної чи неввічливої поведінки, від флеймінгу [flaming] (ворожі напади на людей 

на форумах чи в коментарях під текстами) до астротурфінгу [astroturfing] (анонімні коментарі, які 

начебто виглядають як спонтанні реакції громадськості, але насправді їх  генерують  політичні  сили  

або піарники) (http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=3852). 

Атач (англ. attach) – передача файлу з листом (http://znaimo.com.ua/Фідонет), напр.: Крім того, на 

відміну від юка, атач неможливо передати ехомейлом, він передається виключно нетмейлом 

(http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Аувізатор (лат. au візатор) – А це що таке, аувізатор? (з ромови). 

Аудіобрендинг (лат. audiobranding) – формування власного фірменного аудіостилю та його 

популяризація (http://12fan.ru/150000705.html), напр.: Аудіобрендинг покликаний зробити кожен 

звуковий ряд, що використовується в рекламі, зробити так, щоб його впізнавало якомога більше людей 

(http://sm.znaimo.com.ua/docs/607/index-6962.html?page=10). 

Аудіобук (лат. audiobook) – 1) пристрій для запису та зберігання аудіозаписів з магнітних носіїв 

(СУМ 2011, с. 215); 2) це некомерційний проект у рамках нового всеукраїнського руху благодійних 

громадських ініціатив «Перший український фестиваль громадянського суспільства» (http://facebook.co

m/pufgs), напр.: Успішна реалізація проекту «Аудіобук», де волонтерами стали як заслужені артисти 

України, так і професіонали у різних галузях (режисери, актори, звукорежисери, педагоги, поети, 

музиканти, програмісти тощо) є доказом активної громадянської позиції у суспільстві України вцілому, 

а також творчим стимулом для наступних проектів та громадських ініціатив (http://www.uabook.org/). 

Аудіокодек (лат. audiocodec) – комп’ютерна програма, призначена для стиснення та розпакування 

аудіоданих відповідно до його формату. Більшість кодеків виконані як бібліотеки, з’єднані з одним чи 

кількома медіаплеєрами, наприклад XMMS, Winamp або Windows Media Player (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/Аудіо-кодек), напр.: Іноді термін «аудіокодек» стосується апаратного забезпечення, 

наприклад звукової карти (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Аудіо-кодек). 

Аудіореклама (лат. audioreclame) – це ефективний спосіб привернути увагу клієнтів до своєї 

продукції чи послуг (http://fonia.com.ua/audioreklama.html), напр.: Текст аудіореклами насамперед 

повинен бути зрозумілим і цікавим, водночас неординарним, таким, що приверне увагу (http://fonia.com. 

ua/audioreklama.html). 

Аудіоплач (лат. audio плач) – Замість господарів і уявної «дитини в біді» на підлозі стояли 

потужні колонки увімкнутого комп’ютера, з яких і линув аудіоплач (УМ, № 65, 05.05.2012, c. 1). 

Аутотренінг (англ. оutоtraining) – це уявне управління своєю свідомістю, яке  необхідно  

проводити досить регулярно (http://lady.tochka.net/ua/28683-preodolenie-stressa-autotreningom/), напр.: 

Найшвидшим і при цьому таким, що не вимагає особливих зусиль і часу є метод психологічного 

аутотренінгу (http://lady.tochka.net/ua/28683-preodolenie-stressa-autotreningom/). 

Аутпаб (англ. outpub) – 16 березня аутпабі «Уругвайський льотчик» – ексклюзивний концерт рок-

гурту «Грань Алое» (http://vsim.ye.ua/afisha/read_afisha.php?item=108). 

http://www/
http://osvita.ua/add-education/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://znaimo.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://12fan.ru/150000705
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.facebook.com/pufgs/timeline
https://www.facebook.com/pufgs/timeline
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/XMMS
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player
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Аутплейсмент (англ. outplacement) – це програма реальної підтримки професійними 

консультантами людей, змушених залишати підприємство в результаті скорочення або звільнення, або 

переходу до наступного кар’єрного етапу (http://www.economy.nayka.com.ua), напр.: Процес 

аутплейсменту доречно розглядати як сучасний інструмент в системі мотивації, адже він одночасно 

задовольняє потреби як роботодавця, так і працівників (http://www.economy.nayka.com.ua). 

Аутрайт (англ. outright) – 1) проста термінова валютна операція, що передбачає платежі за 

форвардним курсом у суворо визначений строк (НСІС 2008, с. 74); 2) валютний курс у міжбанківських 

термінових угодах; 3) обмінна форвардна операція, яка включає премію чи дисконт (СУМ 2011,с. 215), 

напр.: Фіксована валютна угода аутрайт – це контракт, який повинен бути виконаним на певну дату у 

майбутньому (http://buklib. net/books/30304/); 4) назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Аутсайдер (англ. outsider) – 1) сп. команда або спортсмен, що займають останні місця у 

змаганнях; 2) невдаха, людина яка не знайшла свого місця в суспільстві; 3) мале або середне 

підприємство, що не входить до монополістичних об’єднань (НСІС 2008, с. 74); 4) коні на перегонах, які 

не входять до числа улюбленців і на яких рідко роблять ставки (СУЛМ 2011, с. 215); 5) брокер, який не є 

членом біржі (ССІС 2008, с. 74), напр.: Отже, аутсайдер – це індивід, який в силу самих різних 

обставин виявляється як би витісненим за межі суспільства, в якому він існує (http://svitohlyad.com.ua/ 

novyny-i-suspilstvo/autsajder). 

Аутсайдерство – Аутсайдерство і правовий нігілізм судді Біловерковець О.А. (http://proisvol.info/ 

2017/05/17/autsajderstvo-i-pravovij-nigilizm-suddi-bilocerkivec-o-a/). 

Аутсайдерська система  – Аутсайдерська система (outsider`s model) характеризується широкою 

акціонерною властю, яка є досить розпорошеною (http://bookss.co.ua/book_korporativne-upravlinnya_820/ 

3_2.1/-nsajderska-ta-autsajderska-sistemi-korporativnogo-upravlinnya). 

Аутсорсер (англ. outsourcer) – організація будь-якої власності, на виконання якій банк передає 

функцію щодо перевірки наявності та стану майна, діяльність якої відповідає вимогам законодавства 

України та вимогам, визначеним банком з урахуванням Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (http://www.marazm.org.ua/document/ 

termin/index.php?file=%CO%F3%F2%F1%EE%FO%F1%E5%F0.txt), напр.: Можна перелічити ті галузі, в 

яких сьогодні найчастіше працюють аутсорсери (http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2735). 

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – 1) укладання договору між двома компаніями на передачу деяких 

функцій, завдань, бізнес-процесів (https://msd.aval.ya/news/?id=24387), напр.: В Україні є потреба 

децентралізувати частину держпослуг, віддати їх на аутсорсинг (передача сторонньому підряднику 

деяких бізнес-функцій, частин бізнес-процесу) (ІЗ, № 23, 11.06. 2015, с. 20); 2) Аутсорсинг – це 

основний чинник сучасного бізнесу, зумовлений різкими  змінами використовуваних технологій  

(http://westudents.com.ua/glavy/36648-124-autsorsing), напр.: З точки зору організаційно-економічних 

відносин, аутсорсинг  це організаційне рішення, яке полягає в розподілі функцій бізнес-системи 

відповідно до принципу: «залишаю для себе тільки те, що можу робити краще за інших, передаю 

зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших» (http://westudents.com.ua/glavy/36648-124-

autsorsing). 

Аутсорсингові центри – Утім останнім часом ми є свідками зовсім іншої тенденції: оскільки 

утримувати подібні структури – задоволення не з дешевих, фірми об’єднують свої кол-центри у так 

звані аутсорсингові центри (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 6). 

Аутстафер (англ. outstaffer) – посередник, який займається виконанням роботи для компанії-

замовника, напр.: Цей посередник, чи аутстафер, як його ще ласкаво називають, і виплачує зарплату 

працівникові, платить податки за нього, в той час, як сама робота виконується безпосередньо для 

компанії-замовника (http://verano.rv.ua/navchannya/shho-take-autstaffing/). 

Аутстафінг (англ. outstaffing) – це кадрова технологія, при якій компанія-провайдер оформляє у 

свій штат вже існуючий персонал компанії-клієнта (http://ua-referat.com/Аутстафінг_та_аутсорсинг), 

напр.: Компанія-провайдер – компанія, що спеціалізується на наданні послуг аутстафінга 

(аутстафер) і аутсорсингу (аутсорсер) (http://ua-referat.com/Аутстафінг_та_аутсорсинг). 

Аутстафінгова організація – Головною причиною успіху аутстафінгових організацій з’явилася 

така характерна особливість бізнесу на Заході, як можливість надання своїм службовцям так званих 

бенефісів-пакетів соціальних пільг і страховок, які невеликі фірми безпосередньо надати не в змозі в 

силу високої вартості контрактів із страховиками (http://ua-referat.com/Аутстафінг_та_аутсорсинг). 

Ауттрейд (англ. outtrade) – торговельна операція, що не вдалася через непорозуміння сторін чи 

технічні помилки під час оформлення документів (ССІС 2008, с. 74), напр.: Ауттрейд – операція, 

деталі якої, зареєстровані з боку покупця і продавця не відповідають один одному (http://ekursova. 

in.ua/1r/in-06820.html). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://buklib/
http://svitohlyad/
http://proisvol.info/%202017/05/17/autsajderstvo-i-pravovij
http://proisvol.info/%202017/05/17/autsajderstvo-i-pravovij
http://www.marazm.org.ua/document/%20termin/index.php
http://www.marazm.org.ua/document/%20termin/index.php
http://ua-referat.com/
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/Аутстафінг_
http://ekursova/
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Афорфе (фр. a forfair) – кредитування міжнародних торговельних операцій шляхом розрахунків 

через перевідні векселі без права регресу (http://slovopedia.org.ua/38/53392/377422.htm), напр.: В цьому 

випадку у банку набагато більше можливостей для маневрування при розподілі ризиків серед учасників 

проекту (більший набір фінансових інструментів, операції з векселями та іншими цінними паперами 

іноземних емітентів, угоди афорфе та факторингові операції) (http://ur.co.ua/113/2495-6-investicii-

investicionnaya-politika.html). 

Афтерпаті (англ. afterparty) – продовження розважальної вечірки після основної частини, що може 

тривати до відходу останнього клієнта (http://slovotvir.org.ua/words/aftepati), напр.: Після концерту, 

скоріш за все, будуть якісь афтепаті (https://vk.com/topic-6937239_28075828). 

Афіліат (англ. affiliate) – це ресурс, який не надає користувачам будь-яких нових відомостей 

стосовно іншого джерела подібної тематики (http://igroup.com.ua/seo-articles/afiliat/), напр.: Приблизно в 

цей же час фільтри з виявлення афіліатів стали використовуватися і системою Яндекс, через що 

компанії, які були представлені в пошуковій видачі відразу декількома сайтами, оптимізованими за 

релевантними пошуковими запитами, втратили частину пошукового трафіку (http://igroup.com.ua/seo-

articles/afiliat/). 

Афогато (італ. affogato) – це десерт з ванільного морозива, яке заливається порцією гарячого 

еспресо (http://yakwiki.ru/kulinarija-i-gostinnist/14985-jak-prigotuvati-affogato.html), напр.: Афогато – це 

швидше десерт, але на основі кави (http://posekretu.com.ua/76340-yaki-buvayut-kavovi-napoyi.html). 

Б 

БАД (гр. nutraceuticals) – біологічно активні харчові добавки (http://ohmatdit. com.ua/cikavo/badi-

shho-ce-take-i-z-chim-ix-idyat.html), напр.: Після отримання грошей за БАД (зазвичай, через кур’єра) 

шахраї відразу зникають. Телефонний зв’язок із пацієнтами вони підтримують лише до певного часу 

(ІЗ, № 25, 21.06.2012, с. 21). 

Бадівський – Подеколи я теж вживала щось «бадівське» – 90 % українців так чи інакше 

«споживають» біодобавки  приміром, вітаміни (ІЗ, № 1 – 2, 10.01.2013, с. 13). 

Багі (англ. buggy) – 1) одно- або двомісний спортивний автомобіль зі знімним відкритим кузовом і 

твердою рамою, який використовують у змаганнях на пересіченій місцевості (НСІС 2008, с. 76); 

2) спеціальний 3-х колісний візок, управління в якому здійснюється за рахунок повороту переднього 

колеса ногами (НХДП 2012, с. 8), напр.: Воєнне багі здатне вивезти з поля бою двох поранених у 

своєрідних бокових кишенях (ІЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 17). 

Багіст (англ. biggest) – 1) спортсмен, що займається багі; 2) той, хто займається конструюванням, 

будівництвом багі (http://orfograf_ukr.academic.ru/5596/багіст). 

Багінг (англ. bugging) – 1) підслуховування за допомогою електронних засобів; 2) пристрій 

мініатюрних розмірів для підслуховування, що таємно монтується у приміщенні або одязі; «жучок» 

(НСІС 2008, с. 76 – 77). 

Бай-бек (англ. buy-back) –1) викуповування цінних паперів (http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/ 

20307), напр.: Бай-бек – це зворотній викуп власних боргових зобов’язань за ринковими цінами 

(http://voxukraine.org/2015/01/27/bai-bek-ukr/); 2) форма кредиту у вигляді товарообмінної операції, під 

час якої розрахунок за постачання обладнання виконується продукцією, виробленою на цьому 

обладнанні (http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20307), напр.: Найбільше розповсюдження одержали 

проекти зі зворотньою закупкою на компенсаційній основі товарів (бай-бек) (http://www.ebk. 

net.ua/Book). 

Баєр (англ. buyer) – фахівець із закупівель, формує асортимент продукції для певної купівельної 

категорії і в певному ціновому діапазоні (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer-chim-vin-

zajmayetsya.html), напр.: Основне заняття баєрів, особливо тих, які працюють у великих компаніях, 

закупівлі у певній товарній області (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer-chim-vin-

zajmayetsya.html). 

Байк (англ. bike) – мотоцикл (http://slovopedia.org.ua/57/53393/373562.html), напр.: Він класно 

їздить на байку (http://slovopedia.org.ua/57/53393/373562.html). 

Байк-готель – назва готелю (ЄДР 2012). 

Байк-джорінг – це вид спорту, у витоків якого лежить їзда на собачих упряжках (http://pik. 

cn.ua/print/5981/), напр.: Однак, будь-яка собака, якій під силу тягнути на буксирі поклажу і при цьому 

швидко бігти в потрібному напрямку в упряжці, може взяти участь у навчанні байк-джорінг 

(http://pik.cn.ua/print/5981/). 

Байк-експо – назва виставки велосипедів, напр.: Сотні різних велосипедів, десятки презентації, 

різні змагання і купа сувенірів – це Байк-експо (http://ukrbiketeam.at.ua/news/2016-01-07-51). 

Байк-журнал – жаргонна назва байкарського журнала. 
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Байк-інфо – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Байк-ленд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Байк-пікнік – Байк-пікнік у «Парку Київська Русь». Середньовіччя та сучасність мірялись 

людськими та кінськими силами (http://www.chasipodii.net/mp/article/2578/). 

Байк-рок – Відкритий байк-рок фестиваль Рок-простір – це важлива подія для музичного 

життя України, яка вимагає до себе підвищеної уваги як від музикантів-колег і простих слухачів, так і 

від можливих інформаційних партнерів (http://radiotakt.com.ua/news/). 

Байк-салон – назва компанії (ЄДР 2012). 

Байк-сіті – назва компанії (ЄДР 2012). 

Байк-трейд – назва торгівельної компанії (ЄДР 2012). 

Байк-фест – Рідкісні ретромотоцикли, байки, зібрані власноруч, сучасні європейські моделі та 

кастом-байки. Усе це – в Одесі на байк-фесті (http://24tv.ua/masshtabniy_baykfestival_vidbuvayetsya_ 

v_odesi). 

Байк-фестиваль – Масштабний байк-фестиваль відбувається в Одесі (http://24tv.ua/ 

masshtabniy_baykfestival). 

Байк-шоу – святкові урочистості з мотопарадом, рок-н-ролом та іншими виступами на 

мотоциклах, які влаштовують байкери (ССІС 2006 с. 88), напр.: В цьому році пролог заходу буде у 

Волгограді, а фінальна частина байк-шоу в Криму (http://ua.comments.ua/life/227024-druzi-putina). 

Байк-Хан – назва бази відпочинку (ЄДР 2012). 

Байкінг (англ. bikeing) – це один з видів активного туризму для прихильників велоспорту (http:// 

terraincognita.info/ukr/active_tourism), напр.: Велотуризм або байкінг – це один з видів активного 

туризму для прихильників велоспорту (http://terraincognita.info/ukr/active_tourism). 

Байлайнер (англ. byliner) – новинарна стаття дуже авторитетного автора, який повинен бути 

посадовою особою високого рангу і через участь якого підвищується рейтинг видання (ССЛіЖ 2009, 

с. 162), напр.: Використання байлайнера додає публікації престижності, а також дозволяє 

корпоративним спікерам висловлюватися більш авторитетно (http://uastudent.com/obrazno-novynni-

zhanry-bajlajner/). 

Бан (англ. ban) – 1) один з прийнятих в інтернеті способів контролю за діями користувачів (http:// 

genomukr.ru/internet/29558-shho-take-ban-i-za-shho-jogo-dajut.html), напр.: Бан може застосовуватись до 

сайту, якщо пошукові роботи виявили порушення, нечесні методи просування, зокрема, застосування до 

сайту прийомів чорної оптимізації (http://igroup.com.ua/seo-articles/ban/); 2) Бан – це така дивна акція, 

що чимось схожа на економічні санкції (http://www.facebook.com/andrij.bondar/posts/101525542068 

96599). 

Банджі (англ. bunjgeе) – На початку року світ облетіла новина про дивовижний порятунок 22-

річної австралійки Ерін Ленгворсі, кА, після обриву тросу банджі, впала до річки Замбезі, де повно 

крокодилів (https://life.pravda.com.ua/travel/2012/08/9/109658/). 

Банджі-джампінг – це такий трюк, коли екстремал, прив’язаний страхувальним еластичним 

канатом до бази, стрибає з висоти кількох десятків метрів і певний час знаходиться у вільному падінні 

(http://ropejumping.lviv.ua/articles/bungee-jumping), напр.: Останнім часом з’явився ще один аналог 

банджі-джампінгу, що також вимагає спеціальної підготовки  та  витривалості до  

перевантажень (http://ropejumping.lviv.ua/articles/bungee-jumping). 

Банджі-стрибок – Для банджі-стрибків використовують еластичні канати, тому людина якийсь 

час теліпається на них вгору-вниз (http://ua.prostoblog.com.ua/osobisti/vidpochinok/). 

Банджі-клуб – В банджі-клубах існують обмеження (http://ropejumping.lviv.ua/articles/bungee-

jumping). 

Банер (англ. banner) – це рекламний блок, при натисканні на який відвідувач переходить на 

рекламований сайт (http://weinard.in.ua/?p=3128), напр.: Активісти міжнародної організації із захисту 

журналістів принесли 70-метровий банер із зображенням олімпійських кілець, які перетворюються на 

кривавий кастет (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 18). 

Банер-вимагач – Банер-вимагач може маскуватися під повідомлення від правоохоронних органів 

і загрожувати кримінальною відповідальністю за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, 

якщо ви не сплатите штраф (http://pan-ta-pani.com/25232-yak-vidaliti-virus-vimagach.html). 

Банерна мережа – це рекламна мережа, учасниками якої є рекламні  майданчики  (сайти)  

(http://sites.google.com/site/posukinformacii/16), напр.: Запрошуємо Вас стати учасником західно-

української банерної мережі WUBN – banner.lviv.ua. (http://www.ukrcenter.com/Форум/26812). 

Банерообмінні мережі – найбільш часто використовуваний  інструмент  при рекламуванні  

інтернет-ресурсів  (http://www.2b.crimea.ua/xaj-zhyvut-baneroobminni-merezhi.php), напр.: Активну 

http://24tv.ua/masshtabniy_
http://uastudent.com/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d1%80/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www/
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участь в банерообмінних мережах не вимагає таких матеріальних витрат як банерні мережі 

загальної спрямованості (http://www.2b.crimea.ua/xaj-zhyvut-baneroobminni-merezhi.php). 

Банкінг (англ. banking) – фінансова операція, що дає прибуток банку (НСІС 2008, с. 81). 

Банкінгувати – А мене вводять у ступор новотвори. Не так давно ми почали банкінгувати – і як 

воно їм поперек горла не стає ? – а тепер уже й планшетуємо (http://forum.slovnyk.ua/index.php). 

Баоцзи (кит. 包子) – це варені пиріжкми в Китаї (http://ukkkreda.xyz/pirizhki-2/pirizhki-z-usogo-

svitu/32274baoczi-kitajski-pirizhki-na-paru.html), напр.: Тісто у баоцзи дріжджове, на відміну від мант 

(http://ukkkreda.xyz/pirizhki-2/pirizhki-z-usogo-svitu/32274baoczi-kitajski-pirizhki-na-paru.html). 

Бариста (італ. barista) – італійське визначення оператора кавового устаткування в кав’ярнях 

(http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Бариста не лише варить каву, розрізняє 40 її 

видів – він у неї закоханий і закохує (http://studway.com.ua/barista/). 

Баскет-боулінг (англ. basket-боулінг) – «Баскет-боулінг» – це вісім доріжок боулінгу, це 

унікальний і єдиний в Москві інтер’єр у стилі «СВІТОВОГО МУЗЕЮ БАСКЕТБОЛУ» (http://yourbody-

ua.info/?p=20796). 

Бебі (англ. baby) – 1) дитина (ССІС 2006, с. 99); 2) лялька (НСІС 2007, с. 100); 3) іронічне 

звернення до людини (ССІС 2008, с. 86). 

Бебі-арт – назва компанії (ЄДР 2012). 

Бебі-бали – Збирайте бебі-бали за покупки Pampers на заохочення для розвитку вашого малюнка 

(РПС 2013, с. 1). 

Бебі-бокси – це спеціальні місця, де мати може залишити свого малюнка (https://www.doberenok. 

com/ua/news/4539-bebi-boks-zhah-chi-neobhidnist.htmt), напр.: «Бебі-бокси» в Чехії врятували вже 48 

дітей (http://rss.novostimira.com/n_941797html). 

Бебі-бум – стрімке зростання населення (ССІС 2011, с. 79). 

Бебі-бумер – післявоєнний вибух народжуваності (http://business-territory.com/articles/korotko-pro-

teoriyu-pokolin), напр.: Для бебі-бумера гроші – це підтвердження своєї успішності, вираз статусу, 

спосіб володіти деякими атрибутами успішного в їх розумінні члена суспільства (телевізор, машина, 

квартира-будинок, дача і т.д.) (http://kolomyia.com.ua/article.php?article_id=153). 

Бебі-клуб – Усім люблячим матусям! Реєструйтесь, накопичуйте  бали та  отримуй «Бебі-

клуб DЦ» (http://mail.good.luck.com.ua/actions/bebi-klub-dc_/rules). 

Бебі-паті – дитяча вечірка, напр.: Сьогодні в парку ім. О. Пушкіна «Українська спільнота малі 

влаштувала бебі-паті … (http://rss.novostimira.com/n_941797html).  

Бебі-сітер – особа, якій довіряють доглядати за дитиною в період відсутності батків (ССІС 2011, 

с. 79), напр.: Бебі-сітер, або ж вусатий нянь (http://www.jobs.ua/ukr/articlts/12/101/). 

Бебісітерство – За кордоном можна жити у сім’ї, займатися бебісітерством, навчати мовам 

(переважно російській), збирати овочі і фрукти (http:/www.jobs.ua/ukr/akticles/).  

Бебі-шоу – дитяча казково-ігрова програма (http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/ 

archive/), напр.: 19 березня в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання в нашій бібліотеці 

відбулося бебі-шоу «Звірята лікують книгу»  (http://biblioplaheta.blogspot.ru/2014/03/blog-post_563.html). 

Бейгл (англ. bagel) – це культовий нью-йоркський хліб, який має досить суперечливу історію (М1, 

№ 3, березень, 2015, с. 28), напр.: Бейгл – кругла булочка з діркою, яку прийнято спочатку відварювати 

у воді, а потім вже випікати (http://vk.com/bagelcaffe). 

Бейдж (англ. badge) – 1) значок, емблема; 2) картка учасника виставки, конференції; 3) 

розпізнавальний знак (ССІС 2006, с. 99), напр.: Тільки от сам бейдж було вдягнуто на зовсім іншу 

людину – це був подібний до нього зовні керівник протоколу президента України Юрій  Ладний  

(http://www.pravda.com.ua/articles/2012/01/28/6939945). 

Бейджик – картка з ім’ям, прізвищем та іншими відомостями про власника, яка видається 

журналістові при акредитації на певну подію, прикріплюється до одягу і служить перепусткою на всі 

заходи (ССЛіЖ 2009, с. 166), напр.: Коридором у Давосі йшов усміхнений молодий чоловік, на шиї якого 

висів бейджик Всесвітнього економічного форуму (http://www.pravda.com.ua/articles/2012/01/28/ 

6939945). 

Бейдж-майстр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Бейс (англ. base (b-building, a-antenna, s-spanbridge, e-earth)) – Бейс вважається однією з 

найнебезпечніших – навіть за мірками екстремального спорту – дисциплін (http://genomukr.ru/sport/ 

18658-shho-take-bejsdzhamping). 
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Бейс-джампер – людина, що займається бейс-джампінґом (http://slovotvir.org.ua/words/ 

beisdzhamper), напр.: Спортсменів називають бейс-джампери (base-jumper) або просто бейсер 

(http://genomukr.ru/sport/18658-shho-take-bejsdzhamping). 

Бейс-джампінг – 1) це екстремальний вид спорту, що полягає в стрибках з парашутом з 

природних приміщень (скель), а також висотних об’єктів (будівель, споруд, антен та мостів 

(http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-46BB24CD3D231/list-1C21DO7CB27); 2) затяжні стрибки-

польоти з парашутом з нерухомих висотних об’єктів – будівель (хмарочосів), башт, мостів, гірських 

скель тощо (НХдП 2012, с. 4), напр.: Виявляється, Норвегія приваблює туристів не лише захоплюючими 

видами і рівнем життя. Серед місцевих дуже популярний професійний бейс-джампінг (стрибки-

польоти з парашутом із висотних об’єктів – будівель (хмарочосів), башт, мостів, гірських скель) (М1, 

№ 2, березень, 2016, с. 24). 

Бейс-стрибок – Унікальний бейс-стрибок з київської парашутної вишки здійснить один із 

засновників українського роуп-джампінгу, альпініст і скелелаз, досвідчений бейсер Кирило Мантезума 

Мурованський (http://kiev-ukr.segodnya.ua/kwheretogo/). 

Бейс-номер – Беніш увів в ужиток і так звані бейс-номера (http://genomukr.ru/ sport/18658-shh–o-

take-bejsdzhamping.html). 

Бейс-об’єкт – Такий номер привласнюють спортсмену, який здійснив хоча б по одному стрибку з 

усіх чотирьох типів бейс-об’єктів (http://genomukr.ru/sport/18658-shho-take-bejsdzhamping.html). 

Бейсер (англ. baser) – особа, що займається бейсджампінгом, напр.: Це якраз ті об’єкти, з яких 

бейсери здійснюють свої стрибки (http://genomukr.ru/sport/18658-shho-take-bejsdzhamping.html). 

Бек-офіс (англ. back-office) – фін. підрозділ банку, що виконує документальні операції для 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності (СУМ 2011, с. 220), напр.: Натомість скарги 

користувачів на якийсь контент у соцмережі розглядає бек-офіс «Facebook», служби якого є частково 

в Ірландії та Польщі, а не адміністрація Росії (Ек, № 118, 25.09.2014 – 02.10.2014, с. 5). 

Беквордейшн (англ. backwardation) – це ситуація на ринку, коли ціни на наявний товар вище, ніж 

ціпи на майбутній товар, а ціни на товар з найближчими термінами постачання вище за ціну далеких 

позицій (http://subject.com.ua/economic/foreign/25.htm), напр.: У ситуації беквордейшн при хеджуванні 

купівлею хеджер дістає додатковий прибуток у будь-якому випадку зміни ціни (http://subject.com.ua/ 

economic/foreign/25.htm). 

Бекграундер (англ. backgrounder) – 1) новинка в журналістиці, яка не належить до числа 

першорядних чи сенсаційних і подається з метою дотримання хронометражу новинарної радіо- чи 

телепрограми чи на підверстку в періодичній пресі (ССЛіЖ 2009, с. 164); 2) це жанр, який претендує не 

на повноту аналізу події, а на широту його освітлення; це новина, що не є сенсацією, про нові напрями, 

про поточні заходах (http://lektsii.com/2-55243.html), напр.: Первінні прості жанри текстів РR О. 

Кривоносов, послуговуючись зазначеною жанровою класифікацією журналістських текстів Л. 

Кройчика, розподіляє на оперативно-новинні (прес-реліз, запрошення); дослідницько-новинні 

(бекграундер, лист запитань-відповедей, інтерв’ю), фактологічні (факт-лист, біографія, некролог), 

дослідницькі (заява для ЗМІ), обзорно-новинні (байлайнер, привітання, лист) (http://studopedia.su|4_ 

47883_leksiya-tema-PR-tekst-funkst-ta-harakteristki). 

Бекдор (англ. backdoor) – це вразливість у системі безпеки, якою може скористатися  хто  

завгодно, а не тільки уряд (http://anticyber.com.ua/article_detail.php?id=404), напр.: Програма має два 

функціонали – основний, що є публічним, і прихований (бекдор), що дозволяє віддалено виконувати 

команди на сервері подібно до Must Live Remote Shell (http://websecurity.com.ua/security_software/). 

Бекерай (англ. bekerai) – назва приватного підприємства (ЄДР 2012).  

Беккантрі (англ. backcountry) – поняття, пов’язане із зимовими видами спорту, а точніше з 

горнолижним спортом та сноубордом (http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post_57.htm), напр.: 

Так що фішка беккантрі дішла тепер майже до рівня попси (http://snowboard.com.ua/forum/index. 

php?showtopic=4018). 

Бексайд (англ. backside) – Он-лайн-урок скейтбординг: фронтсайд і бексайд – це чудова 

можливість побачити на власні очі як правильно виконуються бічні стрибки на скейти (http:// 

skillopedia.com.ua/skejtbording-frontsajd-i-beksajd/). 

Бенчмаркінг (англ. benchmarking) – це спосіб оцінки стратегій і цілей роботи організації в 

порівнянні з першокласними підприємницькими організаціями для визначення свого місця на 

конкретному ринку (http://pidruchniki.com/11800408/politologiya/ponyattya_sutnist_benchmarkingu), напр.: 

Бенчмаркінг, який у деяких наукових школах (наприклад, у французькій) називають бенчмаркетинг, 

представляється як використання методів управління, які успішно використовуються 

підприємницькими організаціями після того, як у результаті порівняння з іншими сферами 
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підприємницької або діяльності конкурента були виявлені слабкі сторони своєї організації 

(http://pidruchniki.com/11800408/politologiya). 

Бенчмаркінговий підхід – Бенчмаркінговий підхід може бути використаний підприємством як 

самостійно, так і з залученням консультантів (http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/ 

37138.doc.htm). 

Бетмобіль (англ. batmobile) – це автомобіль відомого персонажа Бетмена (http://www. 

rozumnadytyna.com.ua/?p=13620), напр.: Спереду «бетмобіль» – як «Форд Мустанг», а ззаду – як 

«Ламборджині» (ІЗ, № 26, 28.06.2012, с. 25). 

Бібліобус (англ. bookmobile) – Прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає цікавою ідею 

створення пересувних бібліотек для доставки книг у важкодоступні та малонаселенні райони – 

«бібліобусів» (http://www.unian.net/ukr/news). 

Біг (англ. big) – рубчик на картоні або обгортковому папері, завдяки якому обкладинка легше 

розкривається, а папір згинається (НСІС 2008, с. 90). 

Біг-базі – Але мені друг порадив біг-базі (http://liked.in.ua/50450-bigbuzzy-ru-sajjt-z-shhodennimi-

znizhkami.html). 

Біг-бізнес – велика комерційна справа, масштабна торгівельна угода, велике підприємство (НСІС 

2008, с. 90). 

Біг-борд – великий рекламний щит з автономним освітленням (СУМ 2011, с. 221), напр.: Однак 

яскраві зображення і слогани біг-бордів та інших рекламоносіїв не згадують про загрозу розвитку 

залежності, що руйнує здоров’я й долі тисяч людей (ІЗ, № 3, 22.01.2015, с. 28). 

Біг-бразер – це система контролю доступу і обліку робочого часу (http://bastion.lviv.ua/statti/ 

kontrol-dostupu/big-brother-sistema-kontrolia-dostupa-i-ucheta-rabochego-vremeni-skud1), напр.: Біг-бразер 

уже ледь не тріскає від почуття власної значущості й цивілізованості своєї країни (http:// book-

online.com.ua/read.php?book=3109&page=49). 

Біг-бург – назва компанії (ЄДР 2012), напр.: Мережа «Біг-бург» налічує в Києві близько 10 точок 

(http://www.rivnist.in.ua/news/2014/06/09/4119). 

Біг-груп – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-джампінг – Фріран, памп-трек, біг-джампінг, тощо – ці різновиди альтернативного спорту 

малорозвинуті в Україні (http://www.5.ua/suspilstvo/). 

Біг-дюрісол – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-ейр (англ. big-air) – дисципліна сноубордингу, змагання або показові виступи, на яких 

сноубордист розганяється і стрибає з великого трампліна, виконуючи у польоті різні трюки, а також 

трамплін, призначений для таких змагань (https://www.newikis.com/uk/wiki/Біг-ейр), напр.: Місце 

паралельного слалому у програмі Ігор займе біг-ейр (http://mn24.com.ua/2015/06/09/). 

Біг-енергія – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 

Біг-інвест голд – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-інформ – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-лізинг – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 

Біг-ліон – розлучення тільки в тому випадку, якщо купон не  виправдовує  засоби,  витрачені  

на нього (http://svitohlyad.com.ua/internet/bihlion-rozluchennya-abo-pravda/), напр.: Розлучення чи ні – ось 

про що замислюються обивателі інтернету, забредаючи на біг-ліон (http://future-lifes.com/uk/pages/ 

26867). 

Біг-майстер, торгова компанія – назва торгівельної компанії (ЄДР 2012), напр.: У нашому 

каталозі знаходиться коротка інформація про компанію «Біг-майстер,  торгова  компанія»  

(http://rosfirm. org/uk/company/567990). 

Біг-мак – 1) велика булочка зі смаженими котлетами і овочами; 2) неофіційний спосіб визначення 

паритету купівельної спроможності (СУМ 2011, с. 221), напр.: Відомий слоган Макдональдса допоможе 

вам приготувати «Біг-мак» в домашніх умовах, і він буде нітрохи не гірше ресторанного, а в чомусь 

навіть і краще (http://tips-ua.com/31593-yak-prigotuvati-big-mak-big-mak-v-domashnih-umovah.html). 

Біг-морди – Після нашої публікації зняли незаконні біг-морди у Володимирі-Волинському! 

(http://ndilo.com.ua/news/pislja-nashoji-publikaciji-znjaly-nezakonni-bigmordy-u-volodymyri-

volynskomu.html). 

Біг-пак – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-принт – назва компанії (ЄДР 2012). 

Біг-райс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Біг-тайм – назва фірми (ЄДР 2012). 

Біг-телеком – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 
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Біг-тікет-лізинг – лізинг, що застосовується в оренді майнових комплексів або дорогого майна 

(заводів, бурових установок, літаків, суден) і є  різновидом  лізингу  нерухомості  (http://studentbooks. 

com.ua/content/view/49/39/1/10/), напр.: Груповий (великомасштабний) лізинг, або «біг-тікет-лізинг» 

застосовується при оренді майнових комплексів або дорогого майна (заводів, бурових платформ, 

літаків, суден) і є різновидом лізингу нерухомості (http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=50269). 

Біг-фіш – назва компанії (ЄДР 2012), напр.: Компанія «Біг-фіш» пропонуємо Вам комплексне 

обслуговування по виготовленню та розміщенню візуальної реклами, переваги якого полягають у тому, 

що звертаючись до нас Ви отримуєте весь спектр продукції, яка Вас цікавить, не витрачаючи свій 

час замовляючи візитки в одному кінці міста, горнятка з логотипом фірми – в іншому, а зовнішню 

рекламу – в третьому (http://www.dlab.com.ua/id/107). 

Біг-фут – назва машини, напр.: Машина «Біг-фут» оснащена величезними колесами, які 

обертаються мостами, запозиченими у важких вантажівок разом з планетарним редуктором 

(http://svitohlyad.com.ua/avtomobili/). 

Біл-брокер – брокер, який спеціалізується на операціях з цінними паперами (НСІС 2007, с. 105). 

Білінг (англ. billing) – 1) в деяких видах бізнесу, зокрема в телекомунікаціях – автоматизована 

система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків  для оплати  (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/), напр.: Він повідомив, що отримав дані білінгу телефону Савченко: 28 липня – від 

фахівців life:), а 31 липня – від фахівців «МТС-Україна» (http://www.newsru.ua/ukraine/01aug2015/saw4); 

2) це послуга прийому оплати рахунків, як правило, по платіжних картах (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/), напр.: Білінг та контроль потоку повідомлень (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 10). 

Біометричні паспорти (гр. biometrics) – Біометричні паспорти набувають все більшого 

поширення у світі (ІЗ, № 1 – 2, 10.01.2013, с. 18). 

Бітмейкер (англ. beatmaker) – це людина, що задає ритм, під який виконавці репу начинають текст 

(http://wikifir.xyz/mistectvo-ta-rozvagi/muzika/125990-bitmejker-ce-nezvichajnij-muzkant.html), напр.: 

Багато хто говорить, що бітмейкер – це композитор, але варто уточнити, що його треки підходять 

тільки хіп-хоп або реп (http://wikifir.xyz/mistectvo-ta-rozvagi/muzika/125990-bitmejker-ce-nezvichajnij-

muzkant.html). 

Блайз (англ. blaze) – ляльки з непропорційно великою головою і міняють колір очками 

(http://www.common.webfermer.org.ua/ljalky/blajz-istorija), напр.: В даний час в місяць випускається одна 

лялька Блайз (http://www.common.webfermer.org.ua/ljalky/blajz-istorija). 

Блайзер (англ. blazer) – 1) приталений піджак спортивного крою (НСІС 2008, с. 96); 2) легкий 

літній головний убір із козирком; кепка (УЛ 2005, с. 264). 

Блог (англ. blog) – 1) персональний сайт у комп’ютерній мережі Інтернет, який регулярно 

поповнюється авторськими матеріалами інформаційного, аналітичного чи публіцистичного характеру 

(ССЛіЖ 2009, с. 166); 2) це ресурс/сайт/сторінка в мережі Інтернет, де кожна людина представляє 

особисто себе, свої думки, інтереси, захоплення, знання чи будь що, що їй забагнеться (http://wordpress. 

co.ua/stvoryty-blog-na-wordpress/1), напр.: Блог можна використовувати ще в дуже багатьох напрямках, 

все залежить від вашого внутрішнього світу і ваших потреб (http://alico.if.ua/shho-take-blog-3/). 

Блог-платформа – це спеціальний сервіс, що надає можливість без зайвих складностей створити 

блог, який інтегрований у велику мережу, наприклад Blogger, LiveJournal, LiveInternet, Blogpost тощо 

(http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article), напр.: Блог-платформа має 

багато користувачів, які можуть прочитати вашу публікацію, прокоментувати її чи поширити 

інформацію про неї серед своїх друзів та знайомих (http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_ 

content). 

Блог-рол – список з посиланнями на інші сайти (http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_ 

content&view=article). 

Блог-сервіс – це відкритий сервіс, що надає користувачу зручний інструмент, який дозволяє вести 

блоґ без потреби самостійно займатися обслуговуванням програмного забезпечення на сервері 

(http://vispyanskiy.name/scho-take-blog-i-yak-joho-zavesty). 

Блог-сфера – Останнім часом влада «держави двох мечетей» «робить зачистки» у блог-сфері 

(Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

Блогінг (англ. bloging) – це насамперед письмо (http://blogosphere.com.ua/2008/11/04/blogging), 

напр.: Успішність блогінгу залежить від того, наскільки цікаву, корисну та якісну інформацію ви 

надаєте своїм читачам (http://blogosphere.com.ua/2008/11/04/blogging). 

Блогіст (англ. blogist) – Що за блогіст буде працювати над розробленням сайту? (з розмови). 

Блогер (англ. blogger) – це постачальник інструментів для створення вмісту, але не є суддею у 

вирішенні суперечок, пов’язаних із ним (http://support.google.com/blogger/answer/76315?hl=uk), напр.: 
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Напередодні Великодня столицею облетіла приголомшлива новина – на Володимировій горі зникла 

знаменита Кокорєвська альтанка! Тривогу забили спостережні блогери, які виявили на місці відомої 

пам’ятки садово-паркового мистецтва вісім акуратних чавунних стовпчиків (ВК, № 45, 19.04.2012, 

с. 3). 

Блок-хауз (англ. block-house) – польова споруда з бетону, сталі, дерева з бійницями, пристосована 

для самостійної кругової оборони (НАУ, УАС 2009, c. 97). 

Блюджекінг (англ. bluejacking) – відправка незнайомцям анонімних повідомлень за допомогою 

блютуз (http://yq.zao.com.ua/bljudzheking-shhe-zhivij/), напр.: Власне сам по собі блюджекінг ніякий не 

сервіс, і розробників у нього ніколи не було (http://media.mabila.ua/ua/articles/bluejacking/). 

Блютуз (англ. bluetooth) – пристрій для передачі інформації (СУМ 2011, с. 226). 

Боді (англ. body) – 1) жіноча білизна у вигляді єдиного комплекту, що охоплює весь тулуб наче 

купальник, з мереживом та іншими прикрасами (ССІС 2006, с. 113); 2) костюм для занять аеробікою, 

шейпінгом тощо (ССІС 2008, с. 98); 3) це різновид одягу, що обтягує силует (http://www.modnadama. 

com.ua/ЖІНОЧИЙ-ОДЯГ/Боді/), напр.: Боді бувають як з різною довжиною рукава, так і взагалі без 

нього (http://www.modnadama.com.ua/ЖІНОЧИЙ-ОДЯГ/Боді/). 

Боді-арт – 1) один з крайніх проявів модернізму в сучасній культурі. Представники б.-а. 

розглядають власне тіло як «матеріал» і «об’єкт» т.зв. художньої творчості й розмальовують його, 

покривають гіпсом, роблять надрізи тощо чи вдаються до демонстрації різних поз, часто непристойного 

характеру (НСІС 2007, с. 110); 2) художній розпис людського тіла (напр., на конкурсах манекенниць 

тощо); 3) своєрідна техніка малюнка на оголеному тілі, переважно жіночому; також татуювання як 

самостійний жанр під час оформлення стриптизу, шоу-програм тощо (ССІС 2008, с. 98); 4) це мистецтво 

тіла, це напрям мистецтва, який досліджує фізичні реакції людського організму, перетворює людське 

тіло на річ, на об’єкт для маніпуляцій, на матеріал для творчості (http://style.kosiv.info/bodyart-

menu.html), напр.: Боді-арт як данина одвічному прагненню людини до прикрашання свого тіла 

(http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-1A53). 

Боді-балет – це спеціальний комплекс вправ, в число яких входять балетні па, елементи аеробіки, 

йоги та пілатесу, вправи на розтяжку (http://www.formula-krasy.com/str/71-bodi-balet), напр.: Заняття 

боді-балетом дозволяють збільшити гнучкість хребта, підвищити еластичність м’язів, оптимізувати 

рухливість суглобів (http://www.formula-krasy.com/str/71-bodi-balet). 

Бодібілдер – той, хто займається культуризмом, бодібілдінгом (ССІС 2006,  с. 113), напр.: У 

роботі на силу бодібілдер тренує, в основному, центральну нервову  систему  (http://bonjoure.altervista. 

org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/7). 

Бодібілдінг – 1) система фізичних вправ з різним навантаженням для розвитку мускулатури, у 

жінок – зі спеціальним макіяжем; 2) те саме, що й культуризм, атлетизм (ССІС 2008, с. 98), напр.: 

Народний обранець багато разів ставав чемпіоном України, Європи та світу з бодібілдінгу і 

пауерліфтингу (http://tsn.ua/politika/do-radi-vid-bloku-poroshenka-proyshov-vidomiy-bodibilder-

395806.html), напр.: Вправи з бодібілдінгу в залежності від поставленої спортсменом завдання 

припускають почергову обробку окремих м’язових груп (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/ 

napryami-fitnesu9-9/page/7). 

Боді-водолазка – Затишна та стильна боді-водолазка на всі часи (http://clasno.com.ua/ua/ 

products/66100). 

Боді-пейнтинг – це особливий вид живопису, в якому замість звичного полотна використовується 

людське тіло (http://www.webochka.com/glavnaja/8912-gesine-marwedel.html), напр.: Надто за умов, коли 

з минулого року його повноправними учасниками стали ковалі зі своїм «Вакула-фестом», 

кінематографи й майстри боді-пейнтингу, себто малюнків на тілі (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 12). 

Бодісерфінг – катання на хвилі взагалі без дошки (http://fotoklumba.lviv.ua/?p=1765), напр.: 

Сьогодні натрапив – на Гаваях також популярний так-званий бодісерфінг (http://lwb.org.ua/forum/ 

printthread.php?tid=2878=2). 

Бодісерфінгіст – Ото вже ні! Я точно не буду боді-серфінгістом (з розмови). 

Боді-стенд – це плоскі рекламні конструкції з жорсткого матеріалу з підтримуючим елементом із 

зворотного боку або знизу (http://kobzar.rv.ua/?page_id=147). 

Боді-стринг – Відгуки клієнтів про товар «Боді-стринг з м’якою чашкою» (http://clasno.com.ua/ 

ua/products/230262). 

Боді-студія – назва приватного підприємства (ЄДР 2012). 

Боді-фітнес – це особливий вид фітнесу, призначений в основному  для  дівчат і жінок  (http:// 

drive.ucoz.org/index/bodifitnes/0-38), напр.: Під час вправ в боді-фітнесі і у жінок, і у чоловіків основна 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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складова раціону повинна включати в себе великий вміст вуглеводів, білків, амінокислот і вітамінів 

(http://drive.ucoz.org/index/bodifitnes/0-38). 

Боді-флекс – комплекс вправ для верхньої частини тіла (http://maxybaby.net.ua/ukr/index.php? 

loc=archive), напр.: Вправи боді-флекса побудовані на поєднанні затримок дихання і розтяжок 

(http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/2). 

Боді-шейп – програма, яка спрямована на роботу над красивою формою тіла (http://www.formula-

krasy.com/lev/55-bodi-shejp), напр.: Щодо тренувань в Ківі фітнесі, то ви можете спробувати і боді-

шейп, і антицелюлітну програму, і комплекс для схуднення, і каланетику, зумбу, джампінг ... 

(https://vk.com/topic-19909464_28555234?offset=80). 

Боді-шейпер – спідня білизна, стягуючий пояс-корсет для зменшення обсягів тіла (http:// 

wdayjournal.ru/krasa-i-moda/). 

Бокінг (англ. boking) – 1) пробіжки і стрибки на ходулях з пружинами (http://karematy.com/ 

?p=943); 2) молодий і стрімко розвивающийся вид екстремального спорту, в якому використовуються 

спеціальні пружині ходулі (https://piznayko.in.ua/shho-take-boking), напр.: Стрибки і трюки на джампері 

або новий вид спорту – бокінг! (http://ida.uuu.ua/articles/shho-take-boking.html). 

Бокси (англ. boх) – це електронні пристрої, які зв’язуються з телефонними лініями і можуть 

виконувати різні операції шляхом відключення або підміни деяких функцій телефону (https://www. 

newikis.com/uk/wiki/Фрікінг), напр.: Бокси можуть використовувати акустичні методи, наприклад звук 

монет, що опускаються в монетоприймач (Red Box) або звук набору номера телефону (Blue box), за 

допомогою чого можна здійснити повністю безкоштовний дзвінок. Інші бокси працюють за допомогою 

електричних імпульсів, імітуючи виклик без відповіді на нього (Black Box) (https://www.newikis.com/ 

uk/wiki/Фрікінг). 

Боксинг (англ. boхing) – це один з напрямків фрікінгу, представлений різними пристроями, які  

підключаються до телефону (https://www.newikis.com/uk/wiki/Фрікінг), напр.: Спочатку пристрої 

боксингу призначалися для співробітників телефонного зв’язку, але з часом стали використовуватися 

для злому телекомунікаційних мереж (https://www.newikis.com/uk/wiki/Фрікінг). 

Боулдеринг (англ. bouldering) – це лазіння по стіні, до якої кріпляться виступаючі предмети,  

валуни (http://inter.ua/uk/video/episode/faces_utro/2013/06/04/activerest), напр.: Боулдеринг є формою 

скелелазіння, яка не вимагає мотузок або ременів безпеки (http://yakwiki.ru/sport-i-fitnes/24498-jak-

boulder. html). 

Бомбінг (англ. bombing) – це наклеювання самоклеючої плівки великих розмірів (цілком на капот, 

наприклад) з вже наявними на ній малюнком у дусі «sticker bomb» (http://etyketky.com/shho-take-sticker-

bombing), напр.: Бомбінг, тегінга, райтинг – це все об’єднує багатьом полюбилося мистецтво. І в 

ньому ніяк не обійтися без трафаретів (http://vitohlyad.com.ua/hobi/yak-zrobyty-trafaret-instruktsiji). 

Бон-бон (ісп. bon-bon) – назва кави, напр.: Крім того, кава «Бон-бон» має тонізуючу і бадьорить 

дією, тому його можна випивати замість енергетичних коктейлів. Його приємний і ніжний смак 

скрасить ваше заняття під час відпочинку і налаштує на робочий лад з ранку (http://cookery.com.ua/ 

napoj/kava/3903-kava-bon-bon.html). 

Бондинг (англ. bonding) – підсвідомий зв’язок між дитиною та її матір’ю (НСІС 2008, с. 100). 

Бонум-ріелт (англ. bonum-riley) – менеджер агентства нерухомості. 

Бордволкинг (англ. boardwalking) – це продовжені лонгборди, на яких виконуються перебіжки і 

різні фігури (http://yalszrobilti.ru/insha/hobbi-ta-rozvagi/26425-chim-longbord-vidriznjaetsja-vid-skejtbordu. 

html), напр.: Зазвичай це слалом, денсинг, бордволкинг, слайд, карвінг, швидкісний спуск, виконання 

трюків, легке катання (http://skeity.com/tag/serfngu/). 

Бордеркрос (англ. boardcross) – це спортивна дисципліна сноуборду (http://travel.tochka.net/ 

ua/8535), напр.: Сноуборд-крос або бордеркрос – це спортивна дисципліна сноуборду (http://www. 

autotravel.ua/articles/krashi-kurorty). 

Бордеро (фр. bordereau) – це список, що містить інформацію про імена страхувальників, природу 

ризиків, їх місце розташування та розміри страхових сум, частку ризику, переданого в перестрахування, 

про що сплачуються премії, утримання, перестрахувальних часток і періоди покриття (http://rua.pp.ua/ 

dokumentatsiya-perestrahovochnoy-deyatelnosti),  напр.: На практиці, особливо в разі страхування великих 

ризиків, час від часу надаються попередні бордеро, за якими потім слід остаточне повне бордеро 

(http://rua.pp.ua/dokumentatsiya-perestrahovochnoy-deyatelnosti-28376.html). 

Бордеро-премії – це перелік ризиків, які підпадають під дію  облігаторного  договору  

перестрахування (http://rua.pp.ua/dokumentatsiya-perestrahovochnoy-deyatelnosti-28376.html). 

Босинг (англ. bossing) – це цілий ряд ретельно продуманих дій, спрямованих на те, щоб вижити з 

колективу конкретного співробітника (http://poradum.com.ua/house/4308), напр.: Мобінг підрозділяється 
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на два основних види: вертикальний (мобінг з боку начальства, іноді його ще називають босинг) і 

горизонтальний (мобінг з боку колег) (http://porady.altervista.org/porady/mobing-na-robochomu-7958_7958. 

html). 

Бот (гол. boоt) – 1) невелике веслове, вітрильне або моторне судно для перевезень, рибальського 

промислу та ін. (НСІС 2008, с. 101); 2) це невеликі програми або скрипти, які роблять автоматичні 

правки на Вікі, допомагаючи користувачам здійснювати велику кількість однакових або невеликих 

рутинних правок (http://uk.community.wikia.com/wiki/Довідка:Боти), напр.: Боти на Вікії зобов’язані 

мати обмежену швидкість редагування, щоб вони не перевантажували сервери відкриттям і 

збереженням сторінок за дуже короткий проміжок часу (http://uk.community.wikia.com/wiki/ 

Довідка:Боти); 4) компьютер-жертва; 3) перший український технотрилер написаний українським 

письменником та мандрівником Максимом Кідруком (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Бот_(книга)), 

напр.: Цьому явищу посприяв письменник Макс Кідрук, що презентував свою нову книгу «Бот» (http:// 

marusia.org.ua/vyjshov-u-svit-pershyj-ukrajinskyj-tehnotryler-bot). 

Ботамочі (яп. ぼたもち) – солодкі рисові коржі з пастою з адзуки (http://cook.horo6aya.info/svit/ 

73-yaponsk-deserti.html), напр.: Ботамочі це сучасна назва стави Каімочі, яка згадується у період Хейан 

в текстах Удзі Шуй Моногатарі (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Ботамочі). 

Ботмайстер – Зевс є відомою формою шкідливого ПЗ, і тому, коли додаток під назвою Android 

Security Premium Suite діяв незвично це попередження експертів. ZitMo (Зевс в мобільний) шкідливі 

програми мали можливість копіювати дані тексту повідомлення і відправляти його на віддалений 

сервер – ботмайстер (http://www.yac.mx/uk/mobile-security/). 

Ботмейкер – У нас що з’явився новий ботмейкер? (з розмови). 

Ботмережа – це мережі, які можуть складатися з тисяч персональних комп’ютерів і локальних 

мереж, об’єднаних один з одним і які управляються віддалено (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/), 

напр.: За допомогою спеціально модифікованого шкідливого програмного коду затриманий створював 

так звані ботмережі (велику кількість інфікованих комп’ютерів) (ІЗ, № 3, 17.01.2013, с. 7). 

Ботнет – це мережа пов’язаних між собою вірусом комп’ютерів, які управляються зловмисниками 

з командного центру (http://zillya.ua/shcho-take-botnet), напр.: Масштаб цієї загрози неймовірно великий, 

за оцінками експертів, чверть всіх комп’ютерів підключених до інтернету можуть перебувати в 

ботнеті (http://zillya.ua/shcho-take-botnet). 

Боттрейдинг – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ботчат – це програма, яка є якби розмовляючим людською мовою роботом і є спробою вирішити 

тест Тьюринга, тобто створити роботу (програму), яку не можна було б відрізнити у спілкуванні від 

людини (http://maidan.org.ua/arch/mova/1043391093.html), напр.: Якщо б такий ботчат існував, 

розмовляв би чистісінькою українською мовою, без суржику, він би мав бути гарним навчальним 

засобом для тих, хто бажає навчитися української мови чи трохи почистити свою мову (http://maidan. 

org.ua/arch/mova/1043391093.html). 

Брандмауер (нім. brandmauer) – 1) капітальна глуха вогнестійка стіна, що запобігає поширенню 

пожежі (НСІС 2008, с. 102); 2) це програма або пристрій, який перевіряє дані, що надходять з інтернету 

або мережі, і на основі поточних параметрів приймає рішення, потрібно їх пропускати чи ні 

(http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-firewall#1TC=windows-7), напр.: За допомогою 

брандмауера можна запобігти проникненню на комп’ютер хакерів або зловмисних програм (наприклад, 

хробаків) через мережу або інтернет (http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-firewall#1TC= 

windows-7). 

Брейн-стормінг (англ. brain-storming) – найбільш вільна форма дискусії (СТТЗтПК 2013, с. 19). 

Бренд (англ. brand) – 1) знак, імідж, образ предмета, явища, рейтинг товару, продукту, його марка 

в найвигіднішому варіанті, який має високу репутацію в споживачів; 2) рекламна пропаганда (ССІС 

2008, с. 103), напр.: В іншому випадку новоспечений бренд буде сприйматися якщось штучне, чуже (ВК, 

№ 171, 24.11.2011, с. 14). 

Бренд-арт – залучення торгівельної марки до мистецтва (http://asyan.org/potrf/Номера%5Df/part-

8.html). 

Бренд-будівництво – Наступним, досить нетрадиційним, кроком в бренд-будівництві Armani 

Group стало підписання на початку 2004 р. (http://ukrefs.com.ua/page, 4,115330-Portfel). 

Бренд-бук – це сукупність правил про візуальні стандарти бренду, задокументовані положення 

про суть бренду, що виражає його ідеї, місії, атрибути і цінності (https://innrti.com.ua/pr/pr-posluhy/styl-ta-

brendinh/brendbuk/), напр.:Дотримання вказівок брендбуку допоможе створити потрібне ставлення до 

товару ао послуги цінності (https://innrti.com.ua/pr/pr-posluhy/styl-ta-brendinh/brendbuk/), 

http://porady.altervista.org/porady/mobing-na-robochomu-7958_7958
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.sciencegraph.net/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B0%D0%BD
http://www/
http://ito.vspu/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://maidan/
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-firewall
http://asyan.org/potrf/
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https://innrti/
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Бренд-драйвер – Бренд-драйвер спонукає прийняти рішення про покупку (http://ukrefs.com.ua/ 

page,4,115330-Portfel). 

Бренд-маркет – назва компанії (ЄДР 2012). 

Бренд-маркетинг – це наука про те, як продавати торгові марки товарів (послуг) (http://studopedia. 

com.ua/1_64168), напр.: Завдяки таким проектам, як «Samsung назустріч знанням», ми робимо 

навчальний процес більш цікавим, інтерактивним і, відповідно, ефективним», – говорить Людмила 

Притула, керівник відділу бренд-маркетингу та PR-компанії «Samsung Electronics Україна» 

(http://mon.gov. ua/ua/news/37644-startuvav-sotsialniy-proekt-samsung). 

Бренд-менеджер – «Це вже не перша акція до «Дня закоханих» від «FM Галичина»,  розповідає 

бренд-менеджер файного радіо Галина Батюсь (ВЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 9). 

Брендувати  Назарбаєв запропонував брендувати Казахстан великим степом (http://ukr.lb.ua/ 

news/2015/07/02/309888). 

Брендизація  Активна «брендизація» українських товарів (відмінності в споживчих 

властивостях продукції, які призводять до зміщення основної конкуренції на рівень бренда) почалася з 

набуттям Україною незалежності (http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files). 

Брендмауер – це програма або пристрій, який перевіряє дані, що надходять з інтернету або 

мережі, і на основі поточних параметрів приймає рішення, потрібно їх пропускати чи ні (http://windows. 

microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-firewall#1TC=windows-7), напр.: Крім того, брандмауер 

запобігатиме надсиланню зловмисних програм із вашого комп’ютера на інші (http://windows.microsoft. 

com/uk-ua/windows/). 

Бренд-мейкер – До неї входять компанії, які звертаються до брендингових агенції та воліють 

усе робити самостійно, перетворюючись із виробників товарів та послуг у бренд-мейкерів 

(http://bukvar.su/reklama/77429-Komu-doverit-brend.html). 

Бренд-менеджер – універсальний співробітник, який розбирається в рекламі, маркетингу, 

менеджменті (СУМ 2011, с. 230), напр.: «Це вже не перша акція до «Дня закоханих» від «FM 

Галичина»,  розповідає бренд-менеджер файного радіо Галина Батюсь (ВЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с 9). 

Бренд-платформа – Тобто буде творитися образ листа, сучасно кажучи, його бренд-

платформа, що матиме в собі багато різнопланових складових (УМ, № 104, 19.07.2012, с. 9). 

Бренд-хід – Це не бренд-хід, спрямований на збільшення накладу видання (Д, № 18 – 19, 03 – 

04.02.2012, с. 20). 

Бренд-шеф – Вперше в країні бренд-шеф в СНД Артур Лоцманов представив професійну лінійку 

KitchenAid і провів майстер-клас з її використання (М1, 25 – 26.10.2013, с. 14). 

Брендинг (англ. branding) – 1) друковані, штемпельні зображення, відбитки на шкірі, що 

нагадують тавро, замість татуювання (у сучасній молоді) (ССІС 2006, с. 119); 2) діяльність у справах 

розробки ідеї, створення й підтримання бренду (ССЛіЖ 2009, с. 169), напр.: Стратегія брендингу – це 

довгостроковий набір способів повідомлення до споживача того, що він повинен довідатися про бренд, 

який включає опис способів повідомлення, стилю, форми подачі інформації й канали її передачі 

(http://www.rusnauka. com/29_DWS_2011/Economics/). 

Брендист – Никитенко давно вже не брендист – дуже схибив (з розмови). 

Брендування – А поки столичні дизайнери працюють над своїми графічними програмами, 

«Вечірка» продовжує знайомити читачів з принципами брендування міст (ВК, № 171, 24.11.2011, 

с. 14). 

Брендовий – До речі, по бартеру творці джемів тепер випікають авторові спідничок фірмове 

печиво у вигляді брендового знаку дизайнера (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 24). 

Брендовані – Покупцям пропонують брендовані футболки, сувеніри, шарфи тощо (ВК, № 171, 

24.11.2011, с. 4). 

Брендотворчі ознаки – Якісна та змістовна документалістика власного виробництва – це один 

зі стратегічних напрямків розвитку телеканалу «Інтер». Власне, це одна з брендотворчих ознак 

каналу, наша унікальна характеристика, яка відрізняє «Інтер» від інших українських каналів (Д, № 27 – 

28, 14 – 15.02.2014, с. 15). 

Брендолог – Андрій Будкевич – Буткевич, брендолог, дослідник мистецтва (http://www.100p. 

com.ua/statti-2016/). 

Бродкаст (англ. broadcast) – пакети призначені всім учасникам мережі (http://blog.vspomf.info/ 

0057.html), напр.: … об’єднувати комутатори одночасно кількома з’єднаннями, які в результаті 

утворюють з’єднання більшої пропускної здатності (без спеціальних налаштувань присутність двох і 

більше з’єднань між комутаторами, в тому числі і через проміжні комутатори, приводить до 

виникнення «петлі» – бродкаст-пакети, які вийшли через одне з’єднання повертаються через друге і 

http://ukrefs.com.ua/
http://studopedia/
http://ukr.lb.ua/
http://windows/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
http://www.100p/
http://blog.vspomf.info/
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знову передаються на ВСІ порти комутатора і так до безкінечності –жоден пристрій не може 

передавати дані – всі приймають бродкаст) (http://blog.vspomf.info/0057.html). 

Бродкастинг – це он-лайн-телеканал для цілої родини, на якому можна переглянути матеріал, що 

зміцнює духовно (https://www.jw.org/uk/онлайн-довідка/jw-broadcasting), напр.: А тим, хто його програв, 

запропонували об’єднати зусилля адже в усьому світі існує два види діяльності в телевізійній галузі – 

продакшн та бродкастинг (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 19). 

Брок-маркет (англ. brok-market) – назва фірми (ЄДР 2012). 

Брок-Порт (англ. brok-Порт) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Брокер-аутсайдер (англ. broker-outsider) – брокер, який не є членом біржі, але має дозвіл в 

торговій залі за умови дотримання встановлених правил біржової роботи (ЦП 2005, с. 355). 

Брокер-дилер (англ. broker-dealer) – який виконує функції брокера (зведення покупця і продавця) 

і дилера (формування власної позиції ЦП), тобто виступає в подвійної якості (ЦП 2005, с. 355). 

Браузинг (англ. browsing) – це процес перегляду гіпертекстових документів або гіпертекстової 

бази даних з метою пошуку певних відомостей (http://ukrbukva.net/page,2,99134), напр.: Другий підхід, 

прийнято називати «браузингом» (http://buklib.net/books/23458/). 

Букер (англ. bucker) – 1) багатокорпусний плуг для поверхневої обробки грунту (НСІС 2008, 

с. 106); 2) це приватна або юридична особа (букінгове агентство), яка сформувала свою базу даних 

артистів і має з ними стійкі ділові зв’язки (http://nightlife.tochka.net/ua/glossary/15-buking/), напр.: 

Представники підприємливого народу, який здійснює операції з букінгу, називаються  букерами,  або  

букінг-менеджерами (http://nightlife.tochka.net/ua/glossary/15-buking/). 

Букінг (англ. booking) – 1) це оренда або бронювання помо-місця в торговій точці (http://see.in.ua/ 

shho-take-buking.html), напр.: Неабиякої популярності останнім часом в готельних послугах міста 

зайняв новий напрямок бронювання – букінг. Яким чином його використовують готелі та чим він 

приваблює гостей міста, дізнавались журналісти «Марічка NEWS» (http://www.marichkanews.com/ 

11175); 2) процес взаємовідносин між артистами, клієнтом і агентством, що значно полегшує життя 

кожного з сторін (про вигоди трохи нижче) (http://serpantyn.com/tag/artista/), напр.: Звісно, замовляти 

можна й піцу в піцерії, і пиво із супермаркету але під букінгом ми маємо на увазі замовлення движка 

вечірки, короля танцполу і центру програми – ді-джея, або, як варіант, проекту чи групи (http:// 

nightlife.tochka.net/ua/glossary/15-buking/).  

Букінг-агенство – Букінг – система взаємовідносин між артистом, клієнтом та букінг-

агенством, що володіє сформованим каталогом артистів (http://slovotvir.org.ua/words/buking). 

Букінг-договір – А з ними буде заключено букінг-договір? (з розмови). 

Букінг-ком – назва дочірньої компанії (ЄДР 2012). 

Букінг-менеджер – це людина, яка знаходить робочі місця для акторів, авторів, режисерів, 

музикантів, моделей, продюсерів, професійних спортсменів, письменників, сценаристів, теле- і 

радіожурналістів, та інших людей в різному розважальному бізнесі або бізнесі трансляції. Крім того, 

агент захищає, підтримує і просуває інтереси його/її клієнтів (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Букер), 

напр.: Букінг-менеджер модельного агентства, що займається організаційними питаннями і 

просуванням моделей (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Букер). 

Букінг-нота – вид контракту з морських вантажних перевезень, за яким чітко визначені умови і 

специфіка перевезення вантажів і порядок оплати  транспортних та  інших послуг  (http://slovopedia. 

org.ua/38/53393/377783.htm), напр.: У морських перевезеннях використовуються такі договірні форми, 

як букінг-нота і берс-нот (http://stud.com.ua/56167/pravo/buking_bers). 

Букінг-послуги – Завдяки цьому ціни на наші послуги одні з найпривабливіших на ринку букінг-

послуг (http://serpantyn.com/tag/artista/). 

Букінг-сервіс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Букінгове агентство – Зазвичай букер – це приватна або юридична особа (букінгове агентство), 

яка сформувала свою базу даних артистів і має з ними стійкі ділові зв’язки (http://nightlife. 

tochka.net/ua/glossary/15-buking/). 

Буккросер (англ. buckcroser) – особи, що приймають участь у буккросингу, напр.: Буккросери 

сповідують ідею «звільнення книжок». Суть: прочитавши цікаву книгу, не забути її на полиці, а 

відпустити на волю, дати їй можливість подорожувати, знати про всі її пересування і про людей, які її 

читали (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28). 

Буккросинг (англ. bookcrossing) – це процес, при якому люди обмінюються книгами, і тим самим 

просувають культ читання (http://inter.ua/uk/video/episode/faces_utro/2014/07/21/book_crossing), напр.: 

Прочитав сам – дай почитати іншому. Таку ідею сповідують учасники нового для України руху 

буккросинг (англ. bookcrossing) (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28). 
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Букування – Це не означає, що Захід закривається чи більше не відбудеться, просто я поки не 

маю ресурсів для букування артистів та утримання всієї інфраструктури (https://uk-ua.facebook. 

com/zaxidfest/posts/598535050183569). 

Бул-марк (англ. bull-мarke) – кольорова яскрава закладка з рекламною інформацією, що 

вкладається в книгу або журнал (ССЛіЖ 2009, с. 167). 

Буткіт (англ. bootkit) – це шкідлива програма, яка модифікує завантажувальний сектор 

накопичувача в комп’ютері, дозволяючи обійти будь-який захист від несанкціонованого доступу на 

низькому рівні (http://pkhelp.net.ua/novosti/soft-novosti/), напр.: Якщо він відформатує диск комп’ютера 

або перевстановить операційну систему, буткіт з завантажувального сектора нікуди не дінеться 

(http://pkhelp.net.ua/novosti/soft-novosti/). 

Буктрейлер (англ. booktrailer) – це короткий відеоролик за мотивами книги (http://biblioshelest. 

blogspot.com/2013/08/blog-post.html), напр.: Що треба для того, щоб зробити власний  буктрейлер?  

(http://biblioshelest.blogspot.com/2013/08/blog-post.html). 

Бутстрепінг (англ. bootstrapping) – розвиток власного бізнесу без залучення інвестицій (http:// 

www.eventario.org/news/butstreppng), напр.: Бутстрепінг, це звичайно, у бутстрепінга, як і у будь-якого 

явища на нашій планеті, є свої переваги і недоліки (http://www.eventario.org/news/butstreppng). 

Бустер (англ. booster) – 1) пристрій для збільшення потужності або швидкості машини, механізму 

в момент особливо великих навантажень (напр. стартовий прискорювач у ракетній техніці) (НСІС 2008, 

с. 108); 2) це крісло, в яке можна посадити дитину, щоб вона була зручно пристебнута ременем безпеки 

(http://posekretu.com.ua/49657-buster-shho-take-dlya-chogo-vikoristovuyetsya.html), напр.: Найбільш надійні 

та безпечні бустери – це третя група, багатошарові і на металевій основі (http://posekretu.com.ua/ 

49657-buster-shho-take-dlya-chogo-vikoristovuyetsya.html). 

В 

Вайбер (англ. viber) – додаток VoIP для смартфонів, що працюють на платформах Android, 

BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada і комп’ютерів під керуванням Windows, OS X і 

Linux. Інтегрується до адресної книги та авторизує за номером телефону (http://saratov-

agrotrud.ru/?p=691), напр.: Вайбр, вайбер чи навіть вібр, по-різному називають цей додаток, проте це не 

перешкоджає йому мати більше 200 мільйонів користувачів в 193 країнах світу на початку серпня 

2013, в тому числі 300 тисяч в Лівані і кілька мільйонів в Єгипті  (http://be-sparkle.com/index.php/ 

category/startup/51/168).  

Вайберизація – А що це за вайберизація (з розмови). 

Вай-фай (англ. Wi-Fi) – 1) це технологія бездротової передачі даних, яка широко 

використовується для підключення смартфонів і планшетів до інтернету (http://moyaosvita.com.ua/ 

vidpovidi/vaj-faj-shho-ce-take/), напр.: Для того щоб створити підключення по вай-фай, потрібен 

комп’ютер, підключений до інтернету, а також спеціальний пристрій – вай-фай-роутер, який буде 

«роздавати» вай-фай для підключення мобільних пристроїв в радіусі 15 – 30 метрів (http://moyaosvita. 

com.ua/vidpovidi/vaj-faj-shho-ce-take/); 2) торгова марка, що належить Wi-Fi Alliance; 3) загальновживана 

назва для стандарту бездротового (радіо) зв’язку передачі даних, який об’єднує декілька протоколів та 

ґрунтується на сімействі стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers – 

міжнародна організація, що займається розробкою стандартів у сфері електронних технологій). 

Найвідомішим і найпоширенішим на сьогодні є протокол IEEE 802.11g, що визначає функціонування  

бездротових мереж  (http://www.studfiles.ru/preview/2495408/). 

Вайфайтер (від англ. Wі-Fі) – особи, які активно користуються послугами Wi-Fi, напр.: Завдання 

вайфайтерів – стати улюбленцями глядачів і інтернет-користувачів, і для цього вони готові на все  

(http://tet.tv/uk/project/vaifaitery/about/); Київ готується до Євро-2012 та намагається відповідати 

європейським вимогам, для зручності фанатів збільшується кількість місць, де працює WI-FI. Тепер 

десятки молодих вайфайтерів у парках та на вулицях працюють із комп’ютерами, готуються до 

іспитів та розважаються в інтернеті (ТК Київ); 2) назва нового інтерактивного проекту, з великою 

кількістю гумору, чуток і сенсацій, напр.: Також канал [ТЕТ] запустить незвичний зірковий таблоїд – 

програму «Вайфайтери» (http://teleprostir.com/exclusive/show). 

Вайфайтинг (англ. vaifaiting) – новий молодіжний рух, який захопив соціальні мережі! (http://tet. 

tv/uk/project/vaifaitery/about/). 

Ванілачино (італ. vanilachino) – назва кавового напою, напр.: А я дуже люблю ваніла- і 

мокачино – це прям ритуал – заїхати на заправку і взяти собі (http://forum.te.ua/showthread. 

php?t=56198&page=5). 

http://pkhelp.net.ua/novosti/
http://biblioshelest/
http://posekretu.com.ua/%2049657-buster-shho-take-dlya-chogo-vikoristovuyetsya
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http://be-sparkle.com/index.php/
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http://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Варабімочі (яп. 蕨餅) – шматочки прозорого тіста, виготовленого із варабі (http://klyaznyka-

sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html). 

Варгейм (англ. wargame) – це ігри, засновані на принципі «моя армія крутіше і всіх вас роздавить» 

(http://life-schools.com/uk/pages/232309), напр.: Настільні варгейми (або ж ВТІ – військово-тактичні 

ігри) часто порівнюють із шахами, але це порівняння невірне (http://life-schools.com/uk/pages/232309). 

Варез (англ. warez) – комерційна програма, що поширюється безкоштовно незаконним  шляхом  

без дозволу автора (http://slovotvir.org.ua/words/varez), напр.: Половина контенту на цьому сайті – 

відвертий варез (http://slovotvir.org.ua/words/varez). 

Веб (англ. web) – 1) частина складних слів, що вказує на їхній зв’язок з інтернетом, напр.: веб-

райтер (ССІС 2006, с. 134); 2) спільна частина для позначення явищ чи елементів, що характеризують 

інтернет-журналістику (ССЛіЖ 2009, с. 168). 

Веб-банер – Класичний веб-банер – графічний файл формату GIF, SWF або JPG (http://marual. 

ucoz.net/board/44-1-0-359). 

Веб-банкінг – сучасна багатофункціональна система дистанційного обслуговування клієнтів-

фізичних осіб, яка дозволяє управляти банківськими рахунками 24/7 в режимі реального часу з будь-якої 

точки світу, використовуючи інтернет (http://www.ideabank.ua/uk/private-clients/internet-banking/), 

напр.:Замовити карту з веб-банкінгу дозволяють тільки ПриватБанк, ПУМБ і форум (http://ua. 

prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae_internet_banking). 

Веб-браузер – це програма, яка забезпечує перегляд інтернет-сайтів на комп’ютерних пристроях і 

гаджетаж (http://ittexnoall.com/index.php/programki/54-shcho-take-brauzer-5-populyarnikh-brauzeriv.html), 

напр.: Інтернет-банкінг – це технологія доступу до банківських послуг за допомогою веб-браузера 

(http://ua.prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae_internet_banking). 

Веб-вузли – Відповідно до повідомлення на офіційному сайті ВРУ, спеціальним режимом 

оподаткування зможуть скористатися компанії, які займаються розробкою та продажем 

програмного забезпечення (ПЗ), програмуванням, тестуванням, надають ІТ-консультації та послуги з 

управління комп’ютерними системами, обробкою даних, а також розміщення інформації на веб-вузлах 

тощо (Д, № 90, 29.05.2012, с. 7). 

Веб-дизайн – різновид реклами, виготовленої для мережі Інтернет: веб-сайту, веб-сторінки, веб-

порталу, ін. (ССЛіЖ 2009, с. 168), напр.: Зараз (Анастасія Стефурак) працює в дизайн-студії, де 

займається створенням логотипів, фірмових стилів та освоює веб-дизайн (Д, № 174 – 175, 27 – 

28.09.2013, с. 24). 

Веб-інтерфейс – це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодії з веб-сайтом або 

веб-заступником через браузер (http://marina-kolessnik.blogspot.com/2014/05/blog-post_7059.html), напр.: 

Оскільки в мережі Інтернет давно і міцно влаштувалися електронні гроші, то було б логічним 

поповнювати гаманці електронних валют безпосередньо з веб-інтерфейсу он-лайн-банкінгу (http://ua. 

prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae). 

Веб-камера – це компактна відеокамера, яка фіксує отримані зображення і передає їх через 

мережу Інтернет (http://getoptim.com/uk/vibir-i-xarakteristiki-veb-kamer.html), напр.: Пристрій обладнаний 

модулями Wi-Fi, Bluetoothi3G, а також веб-камерою (ІЗ, № 40, 06.10.2011, с. 30). 

Веб-контакт – Потрібно удосконалювати законодавство, бо віртуальні сліди, залишені веб-

контактами в схемі наркозбуту, суд не прийме за повноцінний доказ,– каже заступник начальника 

УБНОН МВС Олександр Ковалишин (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 12). 

Веб-конференція – Для Мережі характерні форми комунікації, які за ознаками нагадують прес-

конференцію (веб-конференція, чат) (УМІ 2009, с. 231). 

Веб-користувачі – Щоб довго не блукати «павутинням», спочатку звертаємося до місць 

наймасовішої концентрації веб-користувачів – соціальних мереж (ІЗ, № 51, 19.12.2013, с. 12). 

Веб-кошти – Веб-кошти «випадають» із доказової бази (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 13). 

Веб-крамничка – Доволі швидко встановили: «веб-крамничка» сформітностей розміщена на 

сервері «Укртелекому» в столиці (ІЗ, № 1 – 2, 2011, с. 19). 

Веб-клієнт – користувач інтернету (ССІС 2006, с. 134). 

Веб-магазин – У тих же веб-магазинах наркотик може продаватися як харчові добавки (ІЗ, 

№ 51, 22.12.2011, с. 13). 

Веб-майстер – укладач (дизайнер) інтернетівської сторінки (ССІС 2006, с. 134). 

Веб-мережа – Усе те добро молодик автівкою доставив через російський кордон до Києва, а 

затим збував у веб-мережі (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 12). 
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Веб-павутиння – Звичайно, інший світ – це нові виклики. Але продукування нових християнських 

медій – не лише творення єдиного духовного простору, а виконання ще одного, недавно доданого до 

стандартного переліку, завдання сучасної Церкви – відшукування і зцілення загубленої у веб-павутинні 

людини (Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 19). 

Веб-платформи –Утім, дія соціальних мереж та веб-платформ дедалі більше перебуває під 

пресингом зовнішніх впливів, зокрема влади (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21). 

Веб-поліцейські – Як уже зазначалося, він керує трьома веб-поліцейськими, котрі працюють на 

повну ставку (ІЗ, № 44, 03.11.2011, с. 26). 

Веб-портал – Про це пише загальнодержавний веб-портал «Вісник державних закупівель» (УМ, 

№ 105, 20 – 21.07.2012, с. 18). 

Веб-проект – … запуск масштабного веб-проекту- «Україна Incognita»; вручення премії «За 

громадянську позицію» імені Джеймса Мейса … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 26). 

Веб-простір – Медіаексперти запевняють, що зазначений закон порушує базові принципи 

архітектури веб-простіру, побудованої на гіперпосиланнях (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 19). 

Веб-радіо – група технології передачі аудіоданих через мережу Інтернет (http://wiki.kspu. 

kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013), напр.: Також як термін інтернет-радіо або веб-радіо може 

розімітися радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в Інтернет 

(http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013). 

Веб-редактор – В сучасному інтернет-просторі існує величезна конкуренція між творцями 

контенту, щоб привабити читачів, – пояснює веб-редактор сайта «Україна Incognita» Артем Жуков 

(Д, № 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 2). 

Веб-редакція – Свої варіації на тему «найкращий подарунок до Миколая та Різдва» всі бажаючі 

можуть надсилати на електронну адресу веб-редакції (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 2). 

Веб-реклама – різновид реклами, виготовленої для мережі Інтернет і розміщеної на спеціальних 

сайтах або в мережевій журналістиці (ССЛіЖ 2009, с. 168). 

Веб-ресурси – Утім, механізму блокування веб-ресурсів, за допомогою яких розповсюджується 

протиправний контент, на сьогодні в Україні не існує (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 16). 

Веб-рішення – Взагалі кажучі, багато українських банків включають комунальні платежі у опис 

своїх веб-рішень (http://ua.prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae_internet_banking). 

Веб-робот – А позагендерні види роботи вдома або роботи з нечастим і нетривалим виходом із 

домівки – скажімо, заробіток за допомогою блогу чи сайту, що часто відвідується, фрілансерський 

копірайтинг, переклади, виконання курсових і контрольних робіт, веб-роботи – описуються в інших 

статтях розділу «Бізнес-старт» на Prostobiz.ua. (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes). 

Веб-сайт – 1) місце в системі інтернету для розміщення матеріалу про когось чи про щось (ССІС 

2006, с. 134); 2) сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і 

за навігацією (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Веб-сайт), напр.: Звичайно, найбільш вражаючими 

проектами газети «День» цього року були історичний веб-сайт і книга «Сила м’якого знака» (Д, 

№ 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 20). 

Веб-сервер – мережевий комп’ютер, який забезпечує обмін інформацією в інтернеті відповідно до 

одного з інтернет-протоколів (ССІС 2006, с. 134), напр.: Постійне оновлення веб-серверу з базою даних 

аморальних ресурсів (http://usmd.org.ua/projects/9). 

Веб-сервіс – ідентифікована веб-адресою програмна система зі стандартизованими інтерфейсами 

(https://2ip.ua/ua/blog/77-web-services), напр.: У побуті веб-сервісами називають послуги, що надають в 

Інтернеті (https://2ip.ua/ua/blog/77-web-services). 

Веб-серфінг – розкрутка сайтів (СУМ 2011, с. 234). 

Веб-сторінки – документ в інтернеті, що складається із спеціального гіпертекстового файлу та 

усіх сполучених з ним файлів (ВТССУМ 2009, с. 117), напр.: Перевага перед он-лайн-супермаркетами у 

здійсненні покупок без необхідності плутатися у веб-сторінках і робити сотню кліків – тепер досить 

двох (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 11). 

Веб-студія – Деякі дівчата по 4 місяці не бачили рідних і не виходили на вулицю, увесь час їх 

тримали на наркотиках троє організаторів порнографічної веб-студії (http://tsn.ua/ukrayina/na-

poltavchini-u-kiber.Bordeli-trimali-20-divchat.html). 

Веб-формат – Вони виявилися настільки вдалими, що «День» не міг залишити кращі знімки лише у 

веб-форматі (Д, № 240 –241, 30 – 31.12.2011, с. 2). 

Веб-фронт – Відкриття антинаркотичного «веб-фронту» ознаменувала ліквідація київською 

міліцією липневої ночі 2010-го міжнародного наркоканалу (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 12). 

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/
http://ua/
http://ua.prostobiz.ua/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tsn.ua/
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Веб-хіт – До платівки увійшли десять композицій, у тому числі кавер-версія знаменитого веб-

хіта «Біла стрекоза кохання» мережевого фріка Миколи Воронова (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 30). 

Веб-хостинг – це послуга по розміщенню веб-сайтів на спеціалізованих серверах і забезпечення 

доступу до них через мережу Інтернет (http://tops.org.ua/uk/shcho-take-veb-khostynh.html), напр.: 

Компанії, що надають послуги веб-хостингу (хостинг-провайдери), виділяють місце на своєму власному 

або орендованому сервері і надають необхідну ширіну інтернет-каналу (http://tops.org.ua/uk/shcho-take-

veb-khostynh.html). 

Вебка – На жаль, віртуальні «кохані» часто виявляються звичайнісінькими шахраями: 

«розвівши» дівчину на відверті дії перед «вебкою», вони все записують, а потім продають порносайтам 

за чималі гроші (ІЗ, № 8, 23.02.2012, с. 12). 

Вебінар (англ. webinar) – це «віртуальний» семінар, організований за допомогою інтернет-

технологій (http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php), напр.: Вебінару властива головна ознака 

семінару – інтерактивність (http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php). 

Веpт (англ. vert) – стиль екстремального агресивного катання на роликових ковзанах у великій 

рампі (хаф-пайп) з виконанням трюків (http://referaty.in.ua/index.php?newsid=1533118), напр.: Веpт це 

катання в pампі (найчастіше в Half-pipe) і включає в себе трюки в повітрі (пpи вильоті, т.зв. Air-tricks), 

всілякі перевороти, ковзання по кpаю pампи (коупинг) та інші (http://vipreferat.net/page,4,286154-

Neolimpiiyskie-vidy-sporta.html). 

Вейкборд (англ. wakeboard) – це дошка, яка поєднує в собі сноуборд, скейт і лижі (http://karematy. 

com/?p=943), напр.: А влітку опановує водні траси на вейкборді (http://sd.org.ua/news.php?id=21239). 

Вейкбординг (англ. wakeboarding) – катання на вейкборді з виконанням трюків 

(http://www.osvita24.com.ua/page/extreme/), напр.: Команди-учасниці змагатимуться з вейкбордингу, 

воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного 

волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, брейкдансу, 

черлідингу та інших екстремальних видів спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24). 

Вейкбордист (англ. wakeboardist) – той, хто займається вейкбордингом, напр.: У стрибку 

вейкбордист виконує різноманітні трюки (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Вейкбординг). 

Вейксерф (англ. wakesurf) – спеціальна дошка без кріплення, яка дозволяє кататися по хвилі, що 

залишає катер (НХдП 2012, с. 5). 

Вейксерфінг (англ. wakesurfing) – вид віртильного спорту і водних розваг, в основі якого лежить 

майстерність управління на водній поверхні легкою дошкою невеликого розміру з встановленим на ній 

вітрилом (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Віндсерфінг), напр.: В даний час існує безліч популярних 

водних видів спорту, зобов’язаних своїм народженням серфінгу – це вейксерфінг, віндсерфінг, 

скайсерфінг, кайтсерфінг, боді-серфінг (http://doktorua.altervista.org/doktor/serfing). 

Вейксерфінгіст (англ. wakesurfist) – той, хто займається вейксерфінгом, напр.: Я дуже хочу 

стати класним вейксерфінгістом (з розмови). 

Вейкскейт (англ. wakeskate) – дошка, призначена для катання за катером, тільки на відміну від 

вейкборду, у неї відсутнє кріплення для ніг (НХдП 2012, с. 5). 

Велотріал (лат. velox trial) – це вид спорту, в якому велосипедист повинен пройти декілька так 

званих секцій з мінімальною кількістю торкань землі чим-небудь, крім велосипеда (http://vidradnyi.com/ 

velotrial-i-velosport-na-vidradnomu/), напр.: А от BMX, велотріал і велобайк великої території не 

потребують: витворяти різноманітні трюки на гірських велосипедах можна й на невеликому 

майданчику (http://vidradnyi.com/velotrial-i-velosport-na-vidradnomu/). 

Велфер (англ. welfare) – 1) американський пропагандистський термін, який означає ідеальний стан 

економіки держави із забезпеченням благополуччя всього народу; 2) фінансова допомога 

американського уряду або приватної організації бідним та нужденним людям (https://referat.ru/ 

referat/slovnik-slv-nshomovnogo). 

Вельюбек (англ. valueback) – зазвичай більш широке поняття, ніж кеш-бек, що включає в себе не 

тільки бонусні бали, які перераховуються на гроші, але і різні акції, VIP-програми і т. п.  

(http://referaty.in.ua/index.php?newsid=1031868), напр.: У подібних випадках для підвищення лояльності 

клієнтів і залучення нових гравців застосовують інший спосіб виплати бонусів, який і називають або 

кеш-бек, або вельюбек (valueback) (http://referaty.in.ua/index.php?newsid=1031868). 

Венд (лат. venedi) – 1) комплекс гірських порід, що безпосередньо передував кембрію; містить 

рідкісних представників безскелетних організмів (НСІС 2008, с. 116); 2) назва фірми (ЄДР 2012); 3) 

скороч. вендинг, напр.: Якщо у вас працює наш венд ... (http://www.vsemisto-if.info/catalog/142/). 

Венд-майстр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Венд-сервіс – назва фірми (ЄДР 2012). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://karematy/
http://sd.org.ua/
http://www.osvita24/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://vidradnyi.com/
https://referat.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://referaty.in.ua/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вендософт (лат. venedi soft) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Вендор (англ. vendor) – це компанія-постачальник або «компанія-продавець» одного або декількох 

продуктів в якій-небудь частині ланцюга постачань (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/vendor-shho-ce-

take/), напр.: При цьому вендор не витрачає кошти на обслуговуючий персонал, а лише на оренду 

автоматів, а також на витратні матеріали та продукцію (http://alls.in.ua/29613-skilki-zaroblyaeh-

vending-operator). 

Вендор-лізинг – форма лізингу, яка розповсюджується лише на великі промислові компанії, що 

виготовляють велике і дороге обладнання, яким банки пропонують послуги при реалізації цього 

обладнання (http://studopedia.com.ua/1_61043?lizingovi-operats]]-na-rinku-finansovih-poslug.html), напр.: У 

сучасних умовах широкого поширення набула форма участі банків у лізингових операціях під назвою 

«вендор-лізинг» тобто «лізинг продавця»  (http://westudents.com.ua/glavy/103137-3). 

Вендинг (англ. vending) – це один із різновидів роздрібної торгівлі, метою якого є продаж товарів і 

послуг за допомогою автоматизованих систем (торгівельних автоматів  або терміналів) (http://intkonf.org/ 

babchuk-g-bozulenko-oya-osoblivosti-vendingovogo-biznesu), напр.: Не дивлячись на переваги вендингу, 

витрати для входження на торговий ринок з використання торгових автоматів є значними 

(http://intkonf.org/babchuk-g-bozulenko-oya-osoblivosti-vendingovogo-biznesu). 

Вендинг-апарати – Вендинг-апарати приносять прибуток 100 – 300 % річних із вкладених 

коштів, тобто за свій термін служби окуповуються 30 – 40 разів (http://ubr.ua/uk/business-practice/own-

business/vending-problemi--perevagi-bznesu). 

Вендинг-бізнес – Думаю, що зараз склалися гарні умови для бізнесу з торговими автоматами 

(вендинг-бізнесу) і в Росії (http://megasite.in.ua/92345-torgovelni-avtomati-vending-firmi); Переваги, які 

висувають вендинг-бізнес на одне з перших місць за привабливістю, наступні (http://intkonf.org/babchuk-

g-bozulenko-oya-osoblivosti-vendingovogo-biznesu). 

Вендингатор – А де вендигатор? (з розмови). 

Вендинг-індустрія – Учаси Радянського Союзу саме такими автоматами була представлена 

вендинг-індустрія (http://poglyad.com/students/item-24906). 

Вендинг-кафе – це кафе, яке працює на основі вендингових  (торговельних)  автоматів, без  

персоналу (http://www.best.in.ua/ua/?view=project_detale&p=vending_cafe_7016), напр.: Проект 

передбачає створення вендинг-кафе в місті Кіровоград (http://www.best.in.ua/ua/?view=project_detale 

&p=vending_cafe_7016). 

Вендинг-маршрут – оптимальний (найбільш вивірений, економний) шлях дотримання оператора 

мережі з обслуговування торгівельних автоматів (http://pidruchniki.com/14190703/ekonomika), напр.: За 

кордоном опрацювання ергономічного вендинг-маршруту (майже на науковому рівні)  коштує  

досить дорого (http://pidruchniki.com/14190703/ekonomika/rozvitok_vendingu_ukrayini). 

Вендинг-машина – В Україні одна така вендинг-машина припадає  на 5000 чоловік населення 

(http://employer.blog.net.ua/2013/03/23/vendinh-biznes-v-ukrajini). 

Вендинг-мережа – Оператору вендинг-мережі по роду бізнесу доводиться виконувати багато 

ролей – і часом сама непроста і важлива з них – продати торговий автомат в певне місце або 

домовитися з власником про установку автомата на певних умовах (http://www.8ref.com/11/referat_ 

110100.html). 

Вендинг-оператори – компанія, що займається установкою, обслуговуванням та експлуатацією 

мережі торгівельних автоматів (http://alls.in.ua/29613-skilki-zaroblyaeh -vending-operator-odnoaktna-biznes-

p-ehsa.html), напр.: Статистика країн, де автоматична торгівля існує багато десятиліть, стверджує, 

що вендинг-оператори банкрутують та йдуть з бізнесу значно рідше, ніж їх колеги з інших напрямів 

… (http://intkonf.org/babchuk-g-bozulenko-oya-osoblivosti-vendingovogo-biznesu). 

Вендинг-обладнання – «Столиця бізнесова» пропонує місця  під  вендинг-обладнання ... (http:// 

www.vendors.com.ua/board/14-1-0-499). 

Вендинг-ринок – Але вже зараз обсяг українського вендинг-ринку щороку подвоюється 

(http://ubr.ua/uk/business-practice/own-business/vending-problemi). 

Вендинг-технології – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Вендинговий  – прикм. до вендинг (СУМ 2011, с. 235). 

Вендинговий бізнес – Вендинговий бізнес – може бути й додатковим заробітком, і основним 

видом діяльності. Для додаткового  достатньо поставити до 5 терміналів / автоматів і самому 

їх обслуговувати (http://ubr.ua/uk/business-practice/own-business/vending-problemi). 

Верт (англ. vert) – це катання всередині рампи, виконаної у формі півкола (http://e-uman.org.ua/ 

index.php?newsid=966531&news_page=2), напр.: Сучасний скейтбординг ділиться на декілька видів: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://alls/
http://westudents.com.ua/glavy/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://intkonf.org/
http://ubr.ua/uk/business-practice/
http://www.best.in.ua/ua/
http://pidruchniki.com/
http://employer.blog/
http://www.8ref.com/11/
http://alls.in.ua/29613-skilki-zaroblyaeh
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://e-uman.org.ua/%20index.php?newsid=966531&news_page=2
http://e-uman.org.ua/%20index.php?newsid=966531&news_page=2
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верт (катання в рампі), стріт (вуличне катання), катання в міні-рвмпі і Pool Skating (катання в 

басейні) (http://berdro.info/news/misto/katannya_na_doshtsi_dopomagaie_zminiti_sebe-id10345.html). 

Відеоадаптер (лат. videoadaptatio) – пристрій, який здійснює підготовку інформації  для її  

відображення на екрані монітора (http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Kademiya/slovnuk_IKT/zmist/tlumach/Inde

x_BB.htm), напр.: Роботою монітора керує спеціальна плата, яка називається відеоадаптером  

(відеокартою) (http://studopedia.com.ua/1_47010_videoadapter.html). 

Відеоарт (лат. videoart) – це мистецтво створення медіатекстів за допомогою відеотехніки 

(http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Kademiya/slovnuk), напр.: Нині цей експеримент сягнув вершини, ставши 

зразком синтетичного жанру на перетині літератури, музики та відеоарту (Д, № 240 – 241, 30 – 

31.12.2011, с. 28). 

Відеоблог (лат. videoblog) – блог, основним змістом якого є представлення у вигляді відеофайлів  

(http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Kademiya/slovnuk), напр.: А ще власний відеоблог – це популярність і 

значний плюс до самооцінки (https://rivne.dityvmisti.ua/blog/4437-videoblog/). 

Відеобібліотека (лат. video бібліотека) – Стала доступною відеобібліотека «Навчання 

провідництва» (https://www.ids.org/liahona/2012/03/around-the-church?laang=ukr). 

Відеогалерея (лат. videogalerie) – На сайті в «Укравтодорі» відкрито відеогалерею (з розмови). 

Відеокодек (лат. videocodec) – прилад або програмне забезпечення, що виконує функції кодування 

та декодування цифрового відеопотоку (https://www.newikis.com/uk/wiki/Відеокодек), напр.: Н.265 або 

високою ефективністю відеокодування (НЕVC) є новою технологією відеокодек (http://uk.wondershare. 

com/tips/what-is-h265.html) 

Відеоконцерт (лат. videoconcerto) – У 80-му році, коли у Союзі була Олімпіада, естонське 

телебачення випускає музичний фільм – фактично, відеоконцерт без конферансу – «Зірки олімпійської 

регитий» (http://www.eramedia.com.ua/article/261918-u_melodyah_a_vi_znate_scho_sumschem_mi_ 

pokinemo__schoyino_nogi_u/). 

Відеоконтент (лат. videocontent) – Нарешті, важливий відеоконтент ще й для лінкбілдінга, 

тобто побудови мережі якісних зворотніх посилань на сайт, який розкручується (http://webstudio2u. 

net/ua/web-promotion/766-rasktutka-saitov-videokontent.html).  

Відеомепінг (лат. videomapping) – це технологія проекційного мистецтва, що базується на проекції 

спеціально створеного відео, графіки чи анімації на цікаві архітектурні, скульптурні об’єкти чи 

історичні фасади будинків у супроводі спеціально створеної музики чи звуків (http://platfor. 

ma/ukr/art/51c3162f4c9da/), напр.: На 100 днів до початку Євро-2012 у Львові – 3 D відеомепінг 

(http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/events/news). 

Відеоряд (лат. video ряд) – Мабуть, тому для мене [Олександра Сенкевича – мера Миколаєва] 

символ Майдану – це той відеоряд, знятий з квадрокоптера, коли люди пускали свої промінці у небо 

(М1, № 11 – 12, грудень, 2015, с. 4). 

Відеосайт (лат. videosite) – Сьогодні відеосайт YouTube святкує день народження (https://day. 

kyiv.ua/uk/news/111112-sogodni-videosayt-youtube-svyatkuie-den-narodzhennya). 

Відеоселектор (лат. videoselector) – По завершенню відеоселектора відбулося засідання 

громадської ради при Головному управління Міндоходів Черніговській області, де обговорені 

найактуальніші питання регіонального рівня (http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/nevs-ark/print-119723.html). 

Відеоспостереження (лат. video спостереження) – Системи відеоспостереження зазвичай мають 

спеціальний зв'язок між камерами та моніторами (http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid= 26023). 

Відеохостинг (лат. videohosting) – веб-сайт, що дозволяє завантажувати і переглядати відео в 

браузері, наприклад через спеціальний flash-плеєр (http://genomukr.ru/internet/29077-shho-take-

videohosting), напр.: Відеохостинг став набирати популярність разом з розповсюдженням 

широкосмугового доступу в інтернет і розвитком (і подешевшанням) жорстких дисків (http:// 

genomukr.ru/internet/29077-shho-take-videohosting). 

Відеохостес (лат. videohostess) – В неті з’явився новий відеохостес (з розмови). 

Відеочат (лат. videochat) – Український відеочат допоможе Вам спілкуватися з випадковими 

незнайомцами з будь-якої точки планети, але найбільше з дівчатами та хлопцями з України (http://chat. 

homehelper.in.ua/ua/ukrainskiy-videochat.php). 

Віджей (англ.VJ від videojockey) – людина, яка за допомогою спеціального обладнання підбирає і 

створює візуальні ефекти, під музику, в реальному часі (http://genomukr.ru/kino-i-telebachennja/16330l), 

напр.: Віджей – працює на телебаченні, веде якісь програми на музичних телеканалах (http://o.zao. 

com.ua/skazhit-a-chim-vidriznjaetsja-vidzhej-vid-didzheiv/). 

Віджеїнг (англ. vjinging) – складання в реальному часі за допомогою певного інструментарію 

відеоряду з доповненням музики, це поєднання є єдиним художнім твором (http://project40814.tilda.ws/), 

http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Kademiya/slovnuk
https://www.ids.org/liahona/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
file:///C:/Users/Юротдел/Desktop/КОРОБОВА%20для%20дисертація/цифрового%20відеопотоку
https://www.newikis.com/uk/wiki/Відеокодек
http://uk.wondershare/
http://www/
http://webstudio2u/
http://platfor/
https://day/
http://arhiv-statey.pp.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://o.zao/
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напр.: «Абсент» – третя частина музично-поетичної трилогії, авторами та виконавцями якої є 

український поет Юрій Андрухович, польсько-швейцарський гурт «Карбідо» і віджей-група «Куб» 

(віджеїнг – це сценічне поєднання музики з монтованим зображенням, часто – у живому режимі), 

презентована у Великому залі НМАУ (http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/). 

Вінгс’ют (англ. wingsuit) – костюм-крило з тканини (http://extreme.lviv.ua/forum/viewtopic), напр.: 

Польоти у вінгс’юті є різновидом стрибків з парашутом (http://extreme.lviv.ua/forum/viewtopic). 

Вінгс’ютинг (англ. wingsuiting) – екстремальний вид спорту, політ у спеціальному  

крилокомбінезоні із тканини – вінгс’юті  (http://slovotvir.org.ua /words/vyngsiutyng), напр.: Професійне 

зайняття вінгс’ютингом вимагає від людини досвіду у не менш як 200 стрибків із парашутом (http:// 

slovotvir.org.ua/words/vyngsiutyng). 

Віндсерф (англ. windsurf) – спортивний снаряд, що використовується у віндсерфінгу (НХДП  

2012, с. 6), напр.: Якщо у вас трапився роман з віндсерф, то «курортних романів» швидше не буде 

(http://megasite.in.ua44917-de-zajinyatisya-vindserfingom.html). 

Віндсерф-сейлборд – З того самого моменту, коли подружня пара Ньюман і Наомі Дарбі 

придумали майбутній прообраз віндсерф-сейлборд (http://megasite.in.ua/44917-de-zajjnyatisya-

vindserfingom). 

Віндсерфер (англ. windsurfer) – Санта-Марія – це місто на березі бухти, в якому розміщуються 

всі приїжджаючі віндсерфери (http://megasite.in.ua/44917-de-zajjnyatisya-vindserfingom). 

Віндсерфінг (англ. windsurfіng) – 1) змагання на швидкість і виконання різноманітних маневрів, 

трюків на віндсерфі (серфінгу) під час ковзання по воді (УЛ 2005, с. 259); 2) вид віртуального спорту і 

водних розваг, в основі якого лежить майстерність управління на водній поверхні легкою дошкою 

невеликого розміру з встановленим на ній вітрилом» (НХДП 2012, с. 11), напр.: Люди, серйозно 

захоплені вінсерфінгом, рано чи пізно об’єднуються в групи і мігрують по всій земній кулі в пошуках 

вітру, так само як сноубордисти полюють за снігом, а серфери – за хвилями (http://megasite.in.ua/44917- 

de-zajjnyatisya-vindserfingom). 

ВІП (англ. VIP – Very Important Persone) – абревіатура, уживана (також і в офіційних документах) 

для позначення відомих державних і політичних діячів, впливових чиновників, знаменитих людей зі 

світу культури та мистецтва, які мають привілеї в аеропортах (спеціальні зали), на транспорті тощо 

(СУМ 2011, с. 237).  

ВІП-агітатор – Якщо Юлія Тимошенко буде так чи інакше звільнена, але без можливості взяти 

участь у виборах (скажімо, відправлена на лікування), вона стане віп-агітатором опозиційного 

кандидата (УМ, № 110, 02 – 03.08.2013, с. 5). 

ВІП-бордель – В Києві накрили віп-бордель із сотнями повій (http://espreso.tv/news/2015/08/13). 

ВІП-вагон – В Укрзалізниці з’явився віп-вагон (http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/100383). 

ВІП-відділення – Кінець минулого ознаменувався для Донецька трагічними подіями: під час 

нападу на віп-відділення «ПриватБанку» були розстріляні п’ятеро його працівників (ІЗ, № 51, 

20.12.2012, с. 17). 

ВІП-гараж – Розпродаж віп-гаража: Які машини продасть Кабмін (http://ukr.segodnya.ua/ 

economics/enews/). 

ВІП-гості – Дмитро, працівник однієї з приватних фірм, на час Євро влаштувався в компанію 

АВІС, яка займалася перевезеннями віп-гостей і команд (Д, № 107 – 108, 22 – 23.06.2012, с. 15). 

ВІП-клуб – Вам це, може, й невідомо, оскільки ви є членом віп-клубу (ДТ, № 38, 19 – 25.10.2013, 

с. 6). 

ВІП-ложа – Нещодавно був [Потап] на футболі й спостерігав, як люди в дорогій віп-ложі 

дивилися матч (М, № 6, 26.06.2014, с. 23). 

ВІП-маршрутки – У Львові тимчасово скасували «віп-маршрутки» на Сихів (http://lviv.vgorode. 

ua/news/transport). 

ВІП-місця – Закінчують накривати білий купол над віп-місцями (ГпУ, № 81, 08.06.2012, с. 2). 

ВІП-обслуговування – Переважно, такі структури або тримають для віп-обслуговування, або 

їх мають фірми, які надають дуже вузькоспеціалізовані послуги чи мають доступ до конфіденційної 

інформації (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 6). 

ВІП-пенсії – З 1 червня «лавочка» віп-пенсій закривається! (http://uainfo.org/blognews/ 

1432827190). 

ВІП-персони − Волинські віп-персони про повернення Микитюка на митницю (http://www. 

volynpost.com/news/52464). 

ВІП-повія – Серед віп-повій впізнали героїню «Богині шопінгу» та серіалу «Віталька» (http:// 

antikor.com.ua/articles/57874). 

http://extreme.lviv.ua/
http://slovotvir.org.ua/
http://megasite/
http://espreso.tv/
http://ukr.segodnya.ua/
http://lviv.vgorode/
http://uainfo.org/
http://www.volynpost.com/news/52464-volynski-vip-persony-pro-povernennia-mykytyuka-na-mytnycyu
http://www.volynpost.com/news/52464-volynski-vip-persony-pro-povernennia-mykytyuka-na-mytnycyu
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ВІП-полювання – Революціонери зірвали віп-полювання «друзів»  Колісника у  волинських  лісах  

(http://hromadske.volyn.ua/revolyutsionery-zirvaly-vip-polyuvannya). 

ВІП-прихильники – Про своїх віп-прихильників, а також теплі спогади про Різдво й плани на 

Новий Рік Святослав Вакарчукрозповів у інтерв’ю «Світському життю» (http://www.1plus1.ua/ 

novyny/). 

ВІП-сектор – Вхід буде вільним, у віп-сектор від 100 до 200 євро (УМ, № 77, 30.05.2012, с. 2). 

ВІП-чиновники – Влада домовилася з МВФ про підвищення зарплати віп-чиновникам? (http:// 

zik.ua/ua/news/2015/03/21/vlada). 

Віремент (фр. virement) – банківська операція, якою передбачається переведення певної суми з 

поточного рахунку однієї особи на рахунок іншої (http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/ 

page/virement.1090). 

Вірт (лат. vurtualis) – це секс по листуванню в інтернеті, де партнери описують свої уявні дії через 

чат або службу моментальних повідомлень (наприклад, вірт по скайпу) (http://socium.org.ua/shho-take-

virt-2/), напр.: Особливо популярний вірт на сайтах знайомств, де люди, знайомлячись, тут же 

починають уявний статевий акт (http://socium.org.ua/shho-take-virt-2/). 

Віртуал – це особлива форма психологічного відображення реальності, що наділена 

властивостями природженості, актуальності, інтерактивності (http://ito.vspu.net/el_ppz/files/Kademiya/ 

slovnuk_IKT/zmist/). 

Віртуальна премія – Ця віртуальна премія щороку присуджується особам, які загинули 

найбільш абсурдним способом … (ІЗ, № 52, 29.12.2011, с. 30). 

Віртуальний гаманець – Сплачені в касу гроші відправляються у віртуальний гаманець, 

виграш – туди ж (http://newsfinance.ua/ua/toplist/). 

Віртуальний – можливий; той, що може або має проявитися; в переміщення – можливі 

елементарні переміщення точок (НСІС 2008, с. 103), напр.: Зараз ми спробуємо зрозуміти, що означає 

«віртуальний». Це поняття вже довгий час має місце в сучасному світі. Тільки не всім воно до цих пір 

ясно. Крім того, важко уявити людину, яка хоч раз не згадав про віртуальності. Так що, це слово вже 

стало частиною життя суспільства (http://poradu.pp.ua/internet/39233-vrtualniy-ce-ponyattya-pro-

vrtualnost.html). 

Вірус-кілер (лат. virus-killer) – Вчора вірус-кілер спалив у Тарана комп’ютер (з розмови). 

Вікі (англ. wiki) – це веб-сайт (або інша гіпертекстова збірка документів), що дозволяє 

користувувачам змінювати самостійно зміст сторінок через браузер, використовуючи спрощену і 

зручну, порівняно з HTML, вікірозмітку тексту (http://uk.wikis.wikia.com/wiki/Довідка/Вікі), напр.: Боти 

це невеликі програми або скрипти, які роблять автоматичні правки на Вікі, допомагаючи 

користувачам здійснювати велику кількість однакових або невеликих рутинних правок (http://uk. 

community.wikia.com/wiki/Довідка:Боти). 

Вікіджерела – вільна бібліотека, проект фонду Вікімедіа для створення бібліотеки з вільним 

вмістом, яка б постійно поповнювалася як оригінальними текстами, так і іхніми перекладами будь-

якими мовами (https://uk.wikisource.org/wiki/Вікіджерела:Що_таке_Вікідерела%3F), напр.: Вікіпедія – це 

енциклопедія, вікіджерела – це бібліотека (https://uk.wikisource.org/wiki/Вікіджерела:Що_таке_ 

Вікідерела%3F). 

Вікімедіа – назва фонду, напр.: До Ради повіренних фонду Вікімедіа на трирічний термін було 

обрано Крістофера Хеннера та Наталію Тимків з Вікімедіа Франція та Вікімедіа України (відповідно) 

(https://blog.wikimedia.org/uk/2016/05/25/зустрічайте-двох-нових-повірених-фон/). 

Вікіновини – відкрите новинне інтернет-видання, яке створюється неоплачуваними дописувачами 

(http://www.maria-online.com/software/article.php/article.php?ig=uk&q =Вікіновини), напр.: У цей час був 

запущений німецький розділ Вікіновин (http://www.maria-online.com/software/article.php/article.php?ig= 

uk&q=Вікіновини). 

Вікісховище – загальне централізоване сховище для зображень, звукозаписів, відеороликів та 

інших файлів, які відповідають означенню вільного вмісту (https://ua.wikimedia.org/wiki/Співпраця_із_ 

Львовською_консерваторією/Проект_меморандуму_між_ВМУА-та_ЛНМА). 

Вікіпідручник – веб-сайт для колективного написання навчальної літератури, який працює за 

технологіє. «вікі» та основні концепції вільного вмісту (https://ua.wikimedia.org/wiki/Співпраця_із_ 

Львовською_консерваторією/Проект_меморандуму_між_ВМУА-та_ЛНМА). 

Вікірозмітка – Вікі (англ. wiki) – це веб-сайт (або інша гіпертекстова збірка документів), що 

дозволяє користувувачам змінювати самостійно зміст сторінок через браузер, використовуючи 

спрощену і зручну, порівняно з HTML, вікірозмітку тексту (http://uk.wikis.wikia.com/wiki/Довідка/Вікі). 

http://www.1plus1/
http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/page/virement.1090
http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/page/virement.1090
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ito.vspu.net/el_ppz/files/
http://uk.wikis.wikia.com/wiki/Довідка
https://uk.wikisource.org/wiki/Вікіджерела:Що_
https://uk.wikisource.org/wiki/Вікіджерела:Що_
https://blog.wikimedia.org/uk/2016/05/25/
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https://ua.wikimedia.org/wiki/
https://ua.wikimedia.org/wiki/
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Вікісайт – це сайт, розроблений для груп користувачів, на якому можна швидко записувати ідеї й 

ділитися ними, створюючи прості сторінки та зв’язуючи їх (https://support.office.com/uk-

ua/article/Створення-та-редагування-вікі-сайту-dc64f9c2-d1a2-44b5-ac59-b9d535551a32), напр.: Ваша 

організація може використовувати вікісайт для різноманітних цілей (https://support.office.com/uk-

ua/article/Створення-та-редагування-вікі-сайту-dc64f9c2-d1a2-44b5-ac59-b9d535551a32). 

Вікіхостес – А це що за вікіхостес? (з розмови). 

Вікіхостинг – З’явилася нова послуга вікіхостинг (з розмови). 

Вiшинг (англ. wishing) – вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або 

неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з 

переказування або обміну валюти, інтернет-магазинів (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/-Фішинг),  

напр.: «Вiшинг» (wіshіng) аналогічно «фишингу» – принцип обману той самий, але з використанням 

телефонної мережі (http://job-w.ru/shahrai/0-53). 

ВМХ-парк (англ. bicycle moto eXtension-park) – катання у спеціально збудованому просторі з 

різними елементами архітектури (http://vk.com/topic-27309121_25174355). 

Воблер (англ. vobler) – це рекламний носій, виконаний у формі підвіски на гнучкій ніжці (http:// 

leosvit.com/srv/offsetprint/shelftorery-ta-voblery), напр.: Професійно розроблений воблер  це компас, по 

якому покупець обов’язково знайде Ваш товар (http://leosvit.com/srv/offsetprint/shelftorery-ta-voblery). 

Вокодер (англ. vocoder) – це пристрій, що дозволяє синтезувати мову на основі мінімальної 

інформації, деякого коду (http://ukrbukva.net/58605-Raschet-cifrovogo-polosovogo-vokodera.html), напр.: 

Вокодер дозволяє істотно (приблизно в 10 разів) ущільнити лінію зв’язку при незначному погіршенні 

якості передачі (http://ukrbukva.net/58605-Raschet-cifrovogo-polosovogo-vokodera.html). 

Ворарефілія (лат. vorarephilia) – різновидів еротичного фетиша (http://kakotvet.com/biznes/insha-

biznes/16144-shho-take-vorafilija.html), напр.:  У російській мові подібне явища має багато назв: злодієві, 

ворофілія, ворафілія, ворарефілія (http://kakotvet.com/biznes/insha-biznes/16144-shho-take-vorafilija.html). 

Воркшеринг (англ. worksharing) – розподіл роботи між працівниками при пропорційному 

скороченні робочого часу та оплати праці (http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2219/27. 

pdf). 

Вотинг-траст (англ. voting-trust) – 1) угода, згідно з якою акціонери передають своє право голосу 

довіреним особам (ССІС 2008, с. 128); 2) доплата страхового внеску при реалізації страхового випадку 

для досягнення повного обсягу страхової суми (http://info.srochno.ua/ukr/professions/strahovanie/43536/#). 

Вумен-кримінал (англ. women-кримінал) – Передусім зауважимо, що неможливо в одній 

публікації охопити весь спектр теми, тому логічно було б присвятити їй кілька матеріалів, 

зосередивши увагу в кожному з них на найцікавіших особливостях вумен-криміналу (ІЗ, № 23, 

05.06.2014, с. 14). 

Г 

Гаджет (англ. gadget) – це спеціалізований пристрій або додаток невеликого розміру, який 

підключається до більш великих і складних пристроїв через стандартизований інтерфейс (роз’єм, порт) і 

не може працювати в автономному режимі (http://socium.org.ua/shho-take-gadzhet-5/), напр.: Гаджет 

«підживлюється» не лише від USB, але і від електричної розетки, містить у своєму резервуарі до 75 мл 

води і здатний збагачувати повітря цілющою вологою цілих чотири години (ІЗ, № 18 – 19, 12.05.2011, 

с. 30).  

Гаджет-індустрія – До нього увійшли пристрої, що представляють різні сегменти 

багатомільярдної гаджет-індустрії (http://ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/3462132). 

Гайдинг (англ. guiding) – 1) керівництво, настанова, навчання; 2) пізнання світу, навчання через 

дію, наближення до реальних життєвих обставин (ССІС 2006, с. 148), напр.: «Гайдинг – це духовність, 

це успіх, зустрічі з новими друзями та можливість подорожувати», – діляться зі мною своїми 

враженнями Катерина та Настя з Одеси (http://maydan.drohobych.net/?p=8677). 

Гамер (англ. gamer) – назва фільму, напр.: «Гамер» – це ілюстрація життя та переживань 

любителя комп’ютерних ігор, який повинен зважитись і зробити вибір (http://ipress.ua/articles/ 

gamer_olega_sentsova). 

Гандикап (англ. handicap) – у багатоетапних спортивних змаганнях система підрахунку 

результату, що дозволяє зрівнювати шанси майстрів і гравців-початківців (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/Гандикап_(спорт)), напр.: Гандикап у любительських змаганнях, як правило, надають жінкам 

і дітям (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Гандикап_(спорт)). 

Ганаш (фр. ganache) – це суміш шоколаду та вершків (або молока, або води, або  фруктового  

пюре, або ще будь-чого) (http://cck-cook.livejournal.com/8292), напр.: Ганаш – основа для цукерок (http:// 

cck-cook.livejournal.com/8292). 

https://support.office/
https://support.office.com/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/-Фішинг
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kakotvet.com/biznes/insha-biznes/16144-shho-take-vorafilija.html
http://kakotvet.com/biznes/insha-biznes/16144-shho-take-vorafilija.html
http://eztuir/
http://maydan/
http://ipress.ua/articles/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Гандикап_(спорт))
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Гандикап_(спорт))
http://cck-cook.livejournal/
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Гандикап (англ. handicap) – 1) спортивні змагання, у яких слабшому учасникові для 

врівноважування шансів на успіх надається перевага в умовах (напр. зменшення дистанції, 

навантаження та ін.); 2) перегони і верхогони, у яких для учасників-коней різного віку і класу 

зрівнюються шанси на успіх (НСІС 2008, с. 131); 3) це вид гри на футбольні матчі, дуже популярний в 

Азії (звідси і назва) (http://matrasnazakaz.org.ua/?p=90225), напр.: Гандикап означає, що до початку гри 

одна з команд отримує фору в рахунку, фактично виграючи (на різне число голів) ще до початку гри 

(http://matrasnazakaz.org.ua/?p=90225). 

Гейм (англ. game) – певно число очок у деяких іграх; частина ігрової партії (http://slovopedia. 

org.ua/42/53395/279765.html) 

Геймдизайн – це творча дисципліна, де потрібне сільне аналітичне мислення (http://startupline. 

com.ua/2014/09/22/how-to-start-in-indi-gamedev/). 

Геймдизайнер – це творець ігор у широкому сенсі цього слова (https://yandex.ua/search/?text), 

напр.: Геймдизайнери відповідають за ігрову механіку (http://startupline.com.ua/2014/09/22/how-to-start-

in-indi-gamedev/)  

Геймер – це завзятий гравець в комп’ютерні ігри (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/gejmer-shho-

ce-take/), напр.: Щоправда, роль кілера мав виконати геймер, який погодився вбити аватари сина 

замовника в усіх он-лайн-іграх, у яких той брав участь (ІЗ, № 4, 24.01.2013, с. 26). 

Геймерство – Хлопець пропускає заняття у коледжі, свариться з мамою, багато тренується, 

щоб бути кращим у геймерстві (http://gazeta.ua/articles/culture/ukrajinsky-film-pro-kiber-sport). 

Геймерська – Нинішня новина – як раз про ігровий ноутбук. Не так давно Toshiba представила 

геймерську модель Qosmio X 305 (http://kitservice.com.ua/2008/11/gejmerskij-zmij-gorinich-vid-toshiba-

noutbuk). 

Геймінг – гра у відеоігри на колективних турнірах (http://briz.if.ua/print13292.htm), напр.: Щоб 

стати професіоналкою у геймінгу, потрібно володіти певним набором якостей, вважає Анастасія 

(http://www.versii.if.ua/novunu/). 

Гейміфікація – Узагалі зараз дуже актуальна тема гейміфікації реальності (Д, № 184 – 185, 

11 – 12.10.2013, с. 9). 

Геймпад (англ. gamepad) – пристрій для тих, хто любить грати в ігри на мобільних пристроях 

(http://www.samsung.com/ua/consumer/mobile-devices/), напр.: Незручно тримати одночасно геймпад і 

смартфон (http://www.opengamer.com.ua/). 

Гейммайстер – назва компанії (ЄДР 2012). 

Гейміфікація – це процес використання ігрового мислення і динаміки ігор для залучення 

аудиторії і вирішення завдань, перетворення чого-небудь і гру (https://www.slideshare.net/samoyira/ss-

53922372). 

Гейм-зона – назва розважального центру (ЄДР 2012). 

Гейм-парк – назва розважального центру (ЄДР 2012). 

Геймплей – термін, який використовується в галузі комп’ютерних ігор для позначення власне 

ігрового процесу з точки зору гравця (http://ey.zao.com.ua/shho-take-gameplay-v-igrah/), напр.: По-перше, 

базові фічі та збалансований геймплей – це те, що найбільше подобається гравцям у наших іграх 

(http://company.plarium.com/ua/news/press/). 

Гейм-портал – В неті з’явиться новий гейм-портал (з розмови). 

Гейм-тестер – особа, яка тестує ігри. 

Геймхаус – назва інтернет-магазина (ЄДР 2012). 

Гейт (англ. gate) – пристрій, що відключає сигнал на виході, якщо рівень керуючого сигналу 

нижче встановленого значення (http://qe.zao.com.ua/shho-take-zvukovij-ekspander-gejt-i-kompresor/). 

Гейшизм (яп. 芸者) – екстрагенітальна форма сексуального життя (http://pan-ta-pani.com/70621-

clovar-seksualnih-terminiv.html). 

Гекуро (яп. 玉露) – елітний вид зеленого чаю, зібраний з кращих молодих листочків (http:// 

krofejuiceplus.com/produkti/661-gekuro.html), напр.: Матті і гекуро – чаї вищого гатунку, які готують, 

накриваючи молоді листки, що з’являються в травні, соломою, щоб захистити їх від світла 

(http://anycool.in.ua/inshe/matti-gekuro-i-kavaritya.html). 

Гемба (яп. 現場) – маленька ігрова приставка, типу сеги, нінтендо і т. п. (http://h.zao.com.ua/shho-

take-gemba-abo-gejmboj-jakos-tak-kazhis/). 

Гемблер (англ. gambler) – той, хто займається гемблінгом. 

Гемблінг (англ. gambling) – це одна з емоційних залежностей – мабуть, найбільш небезпечна для 

матеріального благополуччя людини і його сім’ї і найбільш вигідна для того, хто дає йому «пограти» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://slovopedia/
http://startupline/
http://startupline/
http://www/
https://www.slideshare.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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(http://genomukr.ru/dozvillja-ta-rozvagi/19016), напр.: Головне – шлях лікування від гемблінга не 

пов’язаний з в поглядах – теоретичні або релігійні суперечки не стільки допоможуть, скільки завадять, 

тим більше що родичі рідко є фахівцями в ігровому бізнесі та теорії ймовірності  (http://genomukr.ru/ 

dozvillja-ta-rozvagi/19016). 

Гемблінг-залежність – патологічна схильність до азартних ігор полягає в частих повторних 

епізодах участі в азартних іграх, які домінують у житті людини і ведуть до зниження соціальних, 

професійних, матеріальних і сімейних цінностей, така людина не приділяє  належної  уваги  своїм  

обов’язкам у цих сферах  (http://psychoterapewt. com.ua/uk/services-analyst/therapy-game-depending.html). 

Генмайча (яп. げんまいちゃ) – це суміш чаю з обсмаженим нешліфованим рисом (http://navolyni. 

com/projekt.php?projekt), напр.: У Японії генмайча п’ють, щоб побороти почуття голоду, не 

обтяжуючи шлунок (http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski.html). 

Геокешер (англ. geocacher) – учасник геокешинга, напр.: Але у російських геокешерів є одне дуже 

важливе відміну від американських колег (http://megasite.in.ua/16800-geokeshing). 

Геокешинг (англ. geocaching) – туристична гра із застосуванням супутникових навігаційних 

систем, яка полягає у знаходженні схову, створених іншими учасниками гри  (http://uk.sciencegraph.net/ 

wiki/Геокешинг), напр.: Геокешинг – це унікальний феномен, гра, вид активного відпочинку (http:// 

cikavo.com/article/3528.html). 

Гето-модинг (італ. ghetto-modding) – неакуратно виконана робота новачками, напр.: Часто 

модинг, виконаний новачками, називають і гето-модингом через його недбалість і неякісності  (http:// 

porady.altervista.org/porady/modding-svomi-rukam1297_1297.html). 

Гестбук (англ. guestbook) – спосіб спілкування у віртуальному світі (http://ref.co.ua/63815-Internet_ 

forum_kak_virtual_nyiy_analog_psihodinamicheskoiy_gruppy.html), напр.: А сьогодні буде гестбук? (з 

розмови). 

Гламур (фр. glamour) – гламур це широке поняття, яке включає в себе елементи розкішного стилю 

життя. Зазвичай гламуром називаються такі жіночі штучки, як блискучий макіяж, дорогі рожеві шмотки, 

айфони в позолочених чохлах, автомобілі типу mini-купер, дорогі прикраси та інше і інше 

(http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/glamur-shho-ce-take/), напр.: Тут усі експонати – говіркі, сюди ніколи 

не зазирне розпещений гламур, тут ніхто не наголошує на особливій відповідальності (Д, № 240 – 241, 

30 – 31.12.2011, с. 24). 

Гламур-тужур – 1) Узагалі, я не люблю «Гламур-тужур»,  мерехтіння  мішури (УМ, № 79, 01 –

02.06.2012, с. 17);  2)  Виставкою «Гламур-тужур» або «Гламур назавжди» художник вирішив 

підкорити своїм «гламурним» мистецтвом тих, хто по-справжньому любить і цінує мистецтво 

(http://laginlib.org.ua/mykolaiv/mytcy/). 

Гламурна ковдра – У багатьох композиціях ви (Потап) іронізуєте над красивим життям і 

багатством. Але ж ви самі – частина світу гламуру, чи не так? – зовсім ні, бо я (Потап) в цьому світі 

як чорна пляма на білій гламурній ковдрі сучасної богеми! (М, № 6, 26.06.2014, с. 23). 

Гламурне мистецтво – Виставкою «Гламур тужур» або «Гламур назавжди» художник вирішив 

підкорити своїм «гламурним» мистецтвом тих, хто по-справжньому любить і цінує мистецтво 

(http://laginlib.org.ua/mykolaiv/mytcy/bulavycky_ya.php). 

Гламурно – Щоб виглядати «гламурно» і вести «гламурний» образ життя непогано б спочатку 

зорієнтуватися у визначеннях (http://pan-ta-pani.com/36455). 

Глясе (фр. glace) – 1) тонка шовкова блискуча тканина (НСІС 2011, с. 144); 2) нава кавового 

напою, напр.: Як такого класичного рецепту кава глясе не існує, оскільки глясе – це імпровізація і саме 

тому сьогодні ми вирішили представити вашій увазі відразу кілька варіантів приготування цього 

смачного кавового напою (http://elle.pp.ua/kava-hliasse/). 

Годзю-рю (яп. 剛柔流) – це один з основних окінавських стилів карате, що об’єднує в собі 

комбінації твердої й м’якої техніки (http://www.sportforall.info/line_scroll/kind_id/46), напр.: У 

найближчих планах Євгена участь у третьому етапі Кубка світу з карате, який відбудеться в Одесі – 

сучасній столиці бойових мистецтв та центрі зародження Окінавського годзю-рю карате – до в нашій 

державі та країнах СНД (Мі, № 4, квітень, 2010, с. 31). 

Голандез (фр. hollandaise) – це оригінальне доповнення до страв з яєць, овочів і риби (http:// 

wjournal.com.ua/gollandskij-sous.html), напр.: Голандез іноді навіть називають  «теплим  майонезом»  

(http://getitcooked.com/uk/тpublications/147.html). 

Гомоку-дзуші (яп. 五目鮨寿司) – суші в стилі Кансай (http://hudnemo.nfo/?p=4181). 

http://genomukr.ru/
http://genomukr.ru/
http://navolyni/
http://uk.sciencegraph.net/
http://ref.co.ua/63815-Internet
http://www/
http://getitcooked.com/
http://hudnemo/
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Гонзо (англ. gonzo) – напрям у журналістиці, що полягає в суб’єктивному, агресивному стилі 

оповіді, та ще й із використанням сарказму, перебільшення і навіть ненормативної лексики (http://wap. 

volkodavcacko.forum24.ru/?1-13-0-00000347-000-40-0). 

Гонзо-журналістика – напрям у журналістиці, що полягає в суб’єктивному, агресивному стилі 

оповіді, та ще й із використанням сарказму, перебільшення і навіть ненормативної лексики. Вона 

ведеться від першої особи, а репортер виступає учасником подій та описує власні відчуття й емоції, дає 

оцінку тому, що відбувається. І це переважно репортажі про ті події, з яких для класичного репортажу 

нічого і взяти (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 20), напр.: Так чи так, а батьком гонзо-журналістики 

вважається саме автор “Ромового щоденника” Гантер Томпсон, котрий вів шалене, божевільне 

життя, яке й описував у своїх репортажах та документальних і художніх творах (Д, № 194 – 195, 25 – 

26.10.2013, с. 20). 

Готельєр (англ. hotelier) – З того часу готельєри Одеси почали наполегливіше працювати над 

собою, розповідає менеджер «Женеви» Ілона (http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160812_ 

odesa). 

Гіпергіконічний (гр. hyper гіконічний) – А де ж цей гіпергіконічний шар знаходиться? (з 

розмови). 

Грабер (англ. grabber) – сленгів вираз ІТ-спеціалістів, що позначає програму, яка збирає певну 

інформацію різного роду файлів або носіїв або якогось зовнішнього ресурсу (наприклад з веб-сайту) і 

передавати їх господареві грабера (http://wikivisually.com/ang-uk/wiki/Грабер), напр.: Буває, наприклад, 

грабер екрану (http://wikivisually.com/ang-uk/wiki/Грабер). 

Граплінг-гі (англ.grapling-gi) – Протягом чотирьох днів змагань Оксана Астапова й Юлія 

Торянська провели кілька складних двобоїв, у результаті яких стали бронзовими призерками чемпіонату 

в розділах граплінг-гі і граплінг ноу-гі відповідно (ІЗ, № 29, 19.07.2012, с. 20). 

Граплінг ноу-гі (англ. grapling know-gi) – Протягом чотирьох днів змагань Оксана Астапова й 

Юлія Торянська провели кілька складних двобоїв, у результаті яких стали бронзовими призерками 

чемпіонату в розділах граплінг-гі і граплінг ноу-гі відповідно (ІЗ, № 29, 19.07.2012, с. 20). 

Графітер (італ. grafiter) – той, хто займається графіті, напр.: «Графітерами» були 13 –14 річні 

підлітки (ІЗ, № 3, 19.01.2012, с. 17). 

Графіті (італ. graffiti) –1) стародавні написи побутового або магічного характеру, надряпані на 

стінах будівель, посудинах, предметах побутового призначення та ін.; 2) написи на стінах будівель, 

зроблені від руки (НСІС 2008, с. 170); 3) зухвале і ексцентричне мистецтво вулиць, тісно пов’язане з хіп-

хоп культурою і нескінченною кількістю стилів, предтечею яких були малюнки на стінах нью-

йоркського метрополітена  (http://do-yourself.eu/uk/pages/378253), напр.: Приміром, було, що ми 

(дружинники) ніяк не могли вирахувати хуліганів, які малювали на стінах не завше пристойні графіті 

(ІЗ, № 3, 19.01.2012, с. 17). 

Графіті-бомбінг – швидкісне малювання графіті в незвичайних умовах (http://www.osvita24. 

com.ua/page/extreme/). 

Графіті-діяльність – Власне на основі цього брутального напряму розвивається постграфіті, 

етап своєрідної інфільтрації та емансипації різних підходів, інструментарію та цілей графіті-

діяльності (http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Графіті-інсталяція – Графіті-інсталяцію створили в Черкасах активісти (http://dzvin.org/na-

vshanuvannya-nebesnoji-sotni). 

Графіті-пташка – Його вже впізнавана графіті-пташка тепер є і в  місті Щастя, Луганської  

області (http://194.44.245.228/articles/view/2014-11-20/56927.html). 

Графіті-райтинг – Так виникло найпотужніше явище вуличного мистецтва, яке будь-коли 

існувало, – райтинг (від to write – писати), або графіті-райтинг (http://artukraine.com.ua/ ukr/a/strit-art). 

Графіті-райтери – В галузі вітчизняного графіті заслуговують на увагу часопис  Element і 

фотопанк – змін WeAreTheCityScum чотирьох графіті-райтерів і фотографів із Києва, Тернополя і 

Ялти (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Графіті-рейтер – У нас що з`явився новий графіті-рейтер? (з розмови). 

Графіті-туризм – Значно зріс так званий графіті-туризм – Україна є привабливим місцем для 

європейських вуличних художників із огляду на некримінальний статус графіті та великої кількості 

місць, придатних для малювання (http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Графіті-фест – Журі визнало: ця робота не вписується в канони «класичного» графіті – зате 

найближче до задуму та проблематики творчості видатного митця, під знаком якого відбувався не 

лише графіті-фест (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 12). 

http://wap/
http://www.bbc.com/ukrainian/
http://do-yourself/
http://www.osvita24/
http://194.44.245.228/
http://artukraine.com.ua/
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Графіті-художник – У британському місті Вестон-сьюпер-мер, що розташований на березі 

Брістольської затоки, відкривається арт-фестиваль за проектом відомого графіті-художника Бенксі 

(http://dt.ua/CULTURE/grafiti-hudozhnik-benksi). 

Графіті-шоу – Графіті-шоу «My best Dnipropetrovsk» з визначенням переможців (Звіт щодо 

виконання плану заходів святкування Дня Європи в області)  (http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/ 

Obldp.nsf/archive). 

Грейдинг (англ. grading) – це створення ієрархії рангів, універсальної для персоналу підприємства 

(http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/). 

Грейдингова система – Грейдингова система передбачає погодинну диференційовану форму 

оплати праці, скасовуючи відрядну оплату (http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika). 

Гріндер (англ. grinder) – це кавомолка (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html). 

Гриль-сковорода (фр. griller-сковорода) – Ось він: на грилі або на гриль-сковороді підсушити 

скибочки хліба (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 10). 

Грос-супермаркет (нім. groB-sypermarket) – назва магазину. 

Грумер (англ.groomer) – це фахівець по догляду за собаками і кішками (http://www.profi.ua/ukr/ 

prof/view/226/#), напр.: Грумери стежать за шерстю, шкірою, нігтями домашнього улюбленця і дають 

поради по його утриманню (http://www.profi.ua/ukr/prof/view/226/#). 

Грумінг (англ. grooming) – 1) комфортна поведінка савців, що виявляється в догляді за хутром 

(НСІС 2008, с. 172); 2) це утримання в порядку пазурів, а в деяких порід собак – анальних залоз 

(http://amlima.com/vagitnist/1099-gruming-sobak.html), напр.: Прийнято вважати, що грумінг – це 

привілей виставкових собак (http://amlima.com/vagitnist/1099-gruming-sobak.html). 

Гугл (англ. google) – назва однієї з найпотужніших пошукових систем у Всесвітній мережі 

Інтернет (http://igroup.com.ua/seo-articles/google/). 

Гуглбомбінг – артефакт пошукової системи (не обов’язково Google), коли який-небудь запит 

призводить до видачі абсурдного або провокаційного результату (http://chervone.com/news/), напр.: Цей 

випадок став результатом так званого «Гуглбомбінгу», коли інтернет-користувачі задля жарту 

вводили велику кількість запитів з сайтом французького президента із лайливим виразом 

(http://tsn.ua/nauka_it/google). 

Гункан-макі (яп. 軍艦巻) – рулет у вигляді військового корабля (http://hudnemo.info/?p=4181). 

Гуфі (англ. goofy) – це ті, кому зручніше їхати правою ногою вперед (http://prostoneba.in.ua/ 

2015/02//16/yak-navchytys-katatys-na-snoubordi-bez-instruktora), напр.: Триматися на дошці – завдання не 

з легких і тобі варто допомогти гуфі впоратися з цією проблемою (http://play-games.com.ua/mikki-

maus/6742). 

Д 

Дабл (англ. double) – це одна з останніх і потужних тенденцій внесення свіжого струменя в 

житловий простір, підкреслення настрою та індивідуальності кожної кімнати в будинку (http://cvetyua. 

blogspot.com/2014/04/double.html), напр.: Існує два напрямки стилю «дабл», які використовують 

фітодизайн (http://cvetyua.blogspot.com/2014/04/double.html). 

Дабл чізбургер – Отримайте ще більше насолоди від дабл чізбургеру з натуральної яловичини та 

сиру чедер, разом з картоплею фрі (велика порція) чи картоплею по-селянські (середня порція) та 

напоєм на твій вибір (http://www.mcdonalds.ua/ukr/nashi-stravi). 

Дайв (англ. dive) – Після кожного дайва Ви обов’язково повинні заповнити спеціальний «журнал 

занурень», так званий «Log-book» (http://divers.lutsk.ua/index.php/statti/107). 

Дайв-гід – Перед початком занурень дайв-гід надасть Вам необхідну інформацію під-час 

«брифінгу», поділиться з Вами своїм досвідом та супроводить вас до найкращих підводних місць 

(http://ua. emperordivers.com/liveaboards.php). 

Дайв-експозиція – Вперше, в рамках КIBS була представлена дайв-експозиція (http://ua.kibs. 

com.ua/viev.exb_hist). 

Дайв-клуб – об’єднання любителів підводного плавання (ССІС 2006, с. 197), напр.: Зокрема, 

федерація підводного спорту України, що об’єднує дайв-клуби і інструкторів, що здійснюють навчання 

за стандартами CMAS (http://www.pe.com.ua/ua/press-centr/news/?view=658). 

Дайв-сайт – Розкрити чарівність Червоного моря можна також за допомогою дайвінг-сафарі, 

коли яхта охоплює велику кількість дайв-сайтів для технічних дайверів (http://ua. emperordivers.com/tec-

diving.php). 

http://www.adm.dp.gov/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://confcontact.com/2014
http://www/
http://amlima/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://prostoneba.in.ua/
http://play-games.com/
http://cvetyua.blogspot.com/
http://ua/
http://ua.kibs/
http://ua/
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Дайв-сафарі – Одеський підводний центр «Посейдон» – це навчання підводному плаванню, 

організація дайв-сафарі по всьому світу та спорядження для підводного плавання в магазині «Дайвінг» 

(http://touregion.od.ua|?&content_id=34). 

Дайв-центр – об’єднання любителів підводного плавання (ССІС 2006, с. 197), напр.: Найчастіше 

питання, яке задають люди, що бажають навчитися дайвінгу, приходячи в будь-який дайв-центр: «А 

чи даєте Ви міжнародний сертифікат?» І чують відповідь: «Звичайно, так» (http://divers.lutsk.ua/ 

index.php/statti/107). 

Дайвер (англ. diver) – 1) назва компанії (ЄДР 2012); 2) пірнальник, напр.: Коли юному дайверу 

виповнюється 15 років, картка «Junior», за його заявою, автоматично міняється на «Open Water» 

(http://divers.lutsk.ua/index.php/statti/107). 

Дайвери-любителі – «Акру, – уточнив для «УМ» пан Воронов, – ми спробуємо відкрити цього 

літа. І зорієнтувати місцеві і зарубіжні дайвінг-центри для прокладання туристичних маршрутів саме 

туди. Річ у тім, що в напівзатопленому місті Акра постійно працюють археологічні експедиції. І вони, 

певен, при проведенні підводних розкопок будуть зацікавленні в отриманні практичної допомоги навіть 

з боку дайверів-любителів …» (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 3). 

Дайвінг (англ. diving) – 1) це один з видів активного відпочинку, який передбачає занурення під 

воду зі спеціальним дихальним спорядженням (scuba diving) або без нього (free diving) (http://uaeta.org/ 

ua/tourism/8), напр.: Одним з найкращих способів активного відпочинку, на мою думку, є саме 

дайвінг (http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/dayving-aktivniy-vidpochinok); 2) це синтетична 

трикотажна тканина, що складається на 60 % з поліаміду і, з однакового, 20 % співвідношення, 

поліестру та еластину (http://donna-misteriosa.com/a222012-scho-tse-tkanina.html), напр.: Одяг з високо 

еластичного дайвінгу чудово облягає тіло, а також приховує недоліки фігури, утягуючи тіло. Перевага 

одягу з дайвінгу обумовлює гарну зносостійкість матеріалу. Легкість прання, простота в обробці і 

відсутність необхідності в прасуванні – ще кілька плюсів на користь дайвінгу (http://donna-

misteriosa.com/a222012-scho-tse-tkanina.html); 3) вид водного спорту; підводне плавання з аквалангом 

(НСІС 2008, с. 174). 

Дайвінг-бот – Діяльність клубу спрямована на участь у таких проектах, як пошук історичних і 

археологічних затонулих об’єктів, організація морських переходів із зануреннями. У клубі є для цього 

власне судно, дайвінг-бот «Каліпсо» (http://touregion.od.ua/?&content_id=34). 

Дайвінг-інструктори – До уваги учасників та гостей виставки були представлені семінари 

професійної асоціації дайвінг-інструкторів PADI дайвінг-туроператора «Сафарі Моріс» федерації 

підводного спорту і підводної діяльності України, міжнародної юридичної служби,  «Бюро  

маркетингових технологій» (http://ua.kibs.com.ua/view.exb_hist|). 

Дайвінг-круїз – Це клуби і інструктори, які навчають людей занурюватись, дайв-центри, що 

організовують занурення, сафарійні яхти призначені для тривалих автономних дайвінг-круїзів, 

спеціалізовані туристичні оператори, страхові компанії, телеканали, і т.п. (http://www.pe.com.ua/ua/ 

press-centr/news/?view=658). 

Дайвінг-клуби – З появою автономного аквалангу Жака Верба Кусто пов’язано створення 

міжнародних федерацій і асоціацій, дайвінг-центрів, дайвінг-клубів, які зараз налічують мільйони 

любителів підводного плавання у всьому світі (http://touregion.od.ua/?&content_id=34). 

Дайвінг-сафарі – Дайвінг-сафарі охоплюють всі основні маршрути Червоним морем, включаючи 

затонулі кораблі та рифи, острови та морські парки, сайти, де можна зустріти дельфінів і акул 

(http://ua.emperordivers.com/liveaboards.php). 

Дайвінг-сервіс – Одним з основних напрямків є острів Зміїний, проведення дослідницької роботи, 

організація туристичних маршрутів, створення сучасної бази і дайвінг-сервісу на цьому унікальному 

історико-археологічному комплексі (http://touregion.od.ua/?&content_id=34). 

Дайвінг-тури – Основні напрямки діяльності: навчання дайвінгу, екіпіровка, дайвінг-тури (дайв-

центр «NEREY») (http://touregion.od.ua/?&content_id=34). 

Дайвінг-туризм – Тоді про масовий дайвінг-туризм, який і нині перебуває в нас (на Чорному 

морі) у зародковому стані, не йшлося (М, № 4, 26.04.2012, с. 14). 

Дайвінг-туроператори – Інформація про поїздки буде представлена на стендах клубів і дайвінг-

туроператорів (http://www.pe.com.ua/ua/press-centr/news/?view=658). 

Дайвінг-центри – центр, де займаються дайвінгом, напр.: І зорієнтувати місцеві і зарубіжні 

дайвінг-центри для прокладання туристичних маршрутів саме туди … (УМ,  № 29, 22 – 23.02.2013, 

с. 3). 

Дайвінговий – Це ти дайвінговий сезон відкриваєш? (http://velomax.com.ua/forum/index.php?act= 

Print&client=html). 

http://divers.lutsk.ua/
http://divers/
http://uaeta.org/
http://donna-misteriosa.com/a222012-scho-tse-tkanina.html
http://donna-misteriosa.com/a222012-scho-tse-tkanina.html
http://www/
http://touregion.od.ua/
http://velomax.com.ua/
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Дайвінговість – Та яка в цьому році в Одесі дайвінговість? Сміх та й годі! (з розмови). 

Дайвінгофобія – У нього що дайвінгофобія, що він боїться погружатися? (з розмови). 

Дайджест (англ. digest) – 1) у сучасній журналістиці скорочений або повний передрук матеріалів 

інших видань (ССЛіЖ 2009, с. 184); 2) тип журналу, що передруковує матеріал з інших видань у 

скороченому і спрощеному вигляді; 3) публікації, що містять короткий адаптований виклад змісту 

художніх творів (ССЛіЖ 2009, с. 32); 4) скорочений варіант будь-якої книжки в періодичній пресі 

(НСІС 2008, с. 174); напр.: Новий сезон, новий місяць, а це значить що настав час й для нового 

дайджесту! (https://madeinua.org/digest/). 

Дайфуку (яп. 大福) – солодощі з рисового тіста, солодкої пасти анко і свіжих фруктів (http://cook. 

horo6aya.info/svit/73-yaponsk-deserti.html). 

Данго (яп. 団子) – невелике тістечко вагасі з солодкої пасти анко, часто подається до столу на 

тонкій дерев’яній паличці (http://cook.horo6aya.info/svit/73-yaponsk-deserti.html), напр.: Залежно від 

соусу, яким приправлені данго, розрізняють кілька різновидів цієї страви: ан-данго – подається з 

пастою з червоної квасолі; Ботян данго – триколірне данго, частини якого фарбуються червоною 

квасолею, яйцем і зеленим чаєм; мітарасі – данго, вкриті сиропом, що складається з соєвого соусу, 

цукру і крохмалю; тяданго – данго, ароматизоване зеленим чаєм, може посипатися його листочками 

(http://kakotvet.com/izha/kulinarni-recepti/28051). 

Дасі каракурі (яп. 山車からくり) – механічні ляльки, які використовуються в релігійних святах 

(http://wikitwiki.in.ua/index.php?news), напр.: Щоб привести в рух «Дасі каракурі», використовували 

енергію поточної води, пересипання піску і навіть гарячогої пари (http://vipreferat.net/page,6,292184-

Yaponskie-tradicionnye-kukly.html). 

Дато-вексель (лат. data-вексель) – вексель, в якому строк платежу вказано не прямо, а через 

певний проміжок часу з дня його оформлення (http://ebib.pp.ua/glossariy-6183.html). 

Даунгрейдинг (англ. down grading) – переведення робітників з пониженням на інше місце із 

збереженням попередньої заробітної плати (стаття О.Пащенко, Сучасні методи управління змінами на 

підприємстві, 2014, с. 5). 

Даунлоад (англ. download) – переміщувати дані з цифрового пристрою чи мережі (УМІ 2009, 

с. 172), напр.: А те що найцікавіша інфа і даунлоади на них пояснюється зацікавленістю самих юзерів 

(юзер – користувачів-непрофесіоналів. – С.Ч.) творців сайтів у якісній і потрібній інфі (УМІ 2009, 

с. 172). 

Даунлоадити (англ. download) – переміщувати дані з цифрового пристрою чи мережі (УМІ 2009, 

с. 172), напр.: А зробити платну підписку на video downloads – тіпа записувати новини, ток-шоу, спорт, 

всякі цікаві речі з телека і дозвоняти людям даунлоадити за місячну плату (УМІ 2009, с. 172). 

Даунсайзинг (англ. downsizing) – це комплекс заходів пов’язаний із зменшенням (оптимізацією) 

розмірів організації для покращення її функціонування і зниження витрат шляхом скорочення кадрів або 

більш ефективної кадрової політики, зміни структури фірми та її основних процесів (http://nauka. 

kushnir.mk.ua/?p=76798), напр.: Окрім врахування даних факторів, дозволять підвищити рівень 

конкурентоспроможності продукції підприємства різноманітні методи та механізми підвищення 

конкурентоспроможності, такі як бенчмаркінг, створення системи управління якістю, даунсайзинг, 

брендинг та ін. (http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76798). 

Даунтайм (англ. downtime) – це той час, коли ви недоступні для електронних повідомлень (http:// 

www.management.com.ua/notes/offline), напр.: Даунтайм виникає тоді, коли вам необхідно помріяти, 

скласти план, пофантазувати і подумати про нові можливості (http://vib.zao.com.ua/shho-take-

dauntajm/). 

Дауншифтинг (англ. downshifting) – 1) це перехід з високооплачуваної, але пов’язаної з 

надмірним стресом, навантаженнями і забирає весь вільний час роботи на більш спокійну, хоча і 

низькооплачувану в порівнянні з колишньою, а також відмова від предметів розкоші і кар’єрних 

перспектив у майбутньому (http://itstechnology.ru/page/shho-take-daunshifting-i-apshifting), напр.: Але 

прихильники дауншифтингу своїм прикладом показують, що, по кар’єрних сходах можна не лише 

підніматися, але й спускатися, причому абсолютно добровільно (http://itstechnology.ru/page/shho-take-

daunshifting); 2) скидання наносного шару випадкових знайомств, відмова від хибних цінностей і 

фальшивих друзів (СУМ 2011, с. 244). 

Дауншифтер (англ. downshifting) – корпоративний бунтар, несподівано підставляють  свою  

компанію (та й галузь в цілому) (http://itstechnology.ru/page/shho-take-daunshifting), напр.: Найцікавіше, 

що саме такі компанії і є основними виробниками дауншифтерів – корпоративна етика вимагає 

багато чого, даючи натомість лише гроші і статус, значущі для людини далеко не все (http:// 

http://cook/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://vipreferat.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://nauka/
http://nauka/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.management.com.ua/notes/offline-executive.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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itstechnology.ru/page/shho-take-daunshifting); 2) людина, яка добровільно відмовилася від матеріальних 

цінностей (робота, квартира, гроші тощо) (СУМ 2011, с. 244). 

Дебіан (англ. debian) – комп’ютерна операційна система, котра повністю складається з  вільного  

програмного забезпечення (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Debian), напр.: З приводу понтів, що, нібито, 

«поставила дебіан – і тепер хоч трава не рости!» маю таку думку (http://bluzarte.com.ua/30902-shho-za-

os-taka-debian). 

Девайс (англ. device) – технічний пристрій, самостійний прилад або механізм, який  

запрограмований  на виконання різних функцій (http://moyaosvita.com.ua/rizne/shho-take-devajs/), напр.: 

Творці девайса також заявляють, що він зможе самостійно змінювати колір світла, наприклад, для 

роботи вмикатиме біле освітлення, а для відпочинку – жовте (М, № 9, 25.09.2014, с. 30). 

Девелопер (англ. developer) – це той, хто очолює будівництво,  управляє ним, беручи  на себе  

ризики (http://www.svdevelopment.com/ua/info_guide/polinfo/glossary/), напр.: А якщо серйозно, то 

девелопер – це той спецiалiст, який забезпечує на всiх стадiях проекту реалiзацiю найкращого iз 

можливих варiантiв (http://domik.ua/novosti/development-dlya-chajnikiv-n20993.html). 

Девелоперський проект нерухомості – це інвестиційний проект, який здатний приносити прямий 

або непрямий дохід, залежно від типу використання (http://optimagroup.com.ua/ua/development-ua.html). 

Девелопмент (англ. development) – 1) це будь-яка підприємницька діяльність, пов’язана з 

реконструкцією або зміною існуючої будівлі чи земельної ділянки, що призводить до збільшення їх 

вартості. У принципі, девелопментом є не тільки будівництво і реконструкція, а й ремонт будівлі або 

приміщення – в тому випадку, якщо він підвищує ціну продажу  або орендну ставку  (http://www. 

svdevelopment.com/ua/info_guide/polinfo/), напр.: Направляти їх на рівні девелопменту і на рівні 

продакшну (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 18); 2) Отже, якщо «попроще»: девелопмент – це 

розвиток об’єкта нерухомостi з метою пiдвищення його вартостi (http://domik.ua/novosti/development). 

Дедлайн (англ. deadine) – крайній термін виконання чого-небудь (http://iskysstvoetiketa.com/shho-

take-dedlajn-i-yaki-funkcs]-vin-vikonuye), напр.: Важливо звернути увагу, що поняття дедлайн впливає 

на психлдлгічний стан людини (http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-dedlajn-i-yaki-funkcs]-vin-vikonuye)/ 

Делівері (англ. delivery) – 1) письмові розпорядження про видачу товару (ССІС 2011, с. 170); 2) 

назва транспортно-експедиційної компанії (ЄДР 2012). 

Демітасе (фр. demitasse) – традиційна чашка для еспресо ємністю 88 мілілітрів (http://dimkavi. 

com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Це одна з функцій демітасе – зберігати тепло, чим швидше 

еспресо холоне, тим швидше втрачає свої характерні смакові якості  (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy- 

glossariy). 

Демпінг (англ. dumping) – 1) продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, які значно нижчі, ніж 

витрати виробництва; 2) д. валютний – зменшення валюти даної країни щодо валюти країни-імпортера 

(ССІС 2011, с. 172). 

Демпінгова ціна – (занижена експортна ціна) – контрактна ціна на товар, що експортується, яка 

свідомо встановлюється на світовому ринку нижче від внутрішньої ціни на аналогічний товар 

(http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/50-d/703). 

Демпінговість – Демпінговість це круто! (з розмови). 

Демпінговий імпорт – В процесі розслідування встановлено наявність демпінгового імпорту 

карамельної продукції з України (Аг, № 8, 2008, с. 50). 

Демпінгування – Голова ОДА Василь Червоній заперечив таке трактування слів міністра і 

передав їх так: «Різниця в цінах, демпінгування – це є злочин (http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php). 

Демпінгувати – Службовці київських офісів, яких годують дрібні підприємці, періодично 

скаржаться на випадки нездужання, а в Росії справи ще гірше: фірми з кейтерингу відверто 

демпінгують, знижуючи вартість обідів до мінімальних меж рентабельності – такий обід може 

призвести до масових харчових отруєнь (http://gazeta.dt.ua/). 

Дертсерф (англ. dirtsurf) – спортивний снаряд, призначений для швидкісного спуску зі схилів і гір, 

катання з кайтом або кайтвінгом, а також виконання різних стрибків і трюків (http://wikitwiki.in.ua/index. 

php), напр.: Дертсерф – справжній «позашляховик» (http://poradumo.pp.ua/cikave/30459). 

Джампер (англ. jumper) – це тренажер, що збільшує ширину кроку, швидкість бігу і висоту 

стрибка в 3 рази (http://kharkov.bodo.ua/ua/go/sapogi-skorokhody), напр.: Джампер – це тренажер, який 

надає необмежені можливості руху (http://kharkov.bodo.ua/ua/go/sapogi-skorokhody). 

Джеркбейти (англ. jerkbait) – Доцент кафедри дизайну та основ архітектури Національного 

університету «Львівська політехніка» Ігор Юрченко аматор полювання на хижу рибу, зокрема на щуку. 

Кілька років поспіль він не тільки успішно рибалить, а й застосовує джеркбейти (штучна принада на 

кшталт вобл ера) власного виробництва (ВЗ, № 7, 22 – 28.01.2015, с. 16). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
вільного %20програмного забезпечення
вільного %20програмного забезпечення
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.svdevelopment.com/ua/info_guide/polinfo/glossary/31/244/
http://optimagroup/
http://www/
http://dimkavi/
http://dimkavi.com/
http://ukr/
http://rivnepost/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikitwiki/
http://poradumo/
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Джет (англ. jet) – реактивний літак (НСІС 2008, с. 190). 

Джет-лаг – це розлад, що являє собою тимчасову десинхронізацію між вашим внутрішнім 

біоритмом і ритмом зовнішнього середовища (http://medcenter-lviv.blogspot.com/2014/10/blog-post_ 

16.htm), напр.: Простіше кажучи, джет-лаг є побічним ефектом авіаперельотів на великі відстані 

(http://medcenter-lviv.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.htm). 

Джет-тревел – Туроператор «Джет-тревел» планує в цьому році, як і в минулому, запропонувати 

пакетні тури на французький острів Корсика (http://www.tourputevka.com/news/frantsiya-n/djet-trevel). 

Джет-тур – назва туристичної компанії (ЄДР 2012). 

Джингл (англ. jingle) – 1) це пісня чи музична композиція спеціально написана для реклами або 

пропогандистського ролика (http://vib.zao.com.ua/shho-take-dzhingl/), 2) Київстар ді джингл – це послуга, 

яку  надає  оператор  Київстар своїм абонентам  (http://mobilebattle.com.ua/yak-vidklyuchiti-di-dzhingl-

rington). 

Джипер (англ. jeeper) – особа, що займається джипінгом, напр.: Зараз там [на Кімерській косі] 

з’явились вже «джипери», їхні нові моделі машин дозволяють проїхати по тому піску, тому ця 

територія вже перестала бути зоною релаксу, але ми [друзі] все одно ходимо (М1, № 11 – 12, грудень, 

2015, с. 5). 

Джипінг (англ. jeeping) – це активний вид відпочинку, весь сенс якого полягає в проходженні 

туристичного маршруту на автомобілях, позашляховиках по бездоріжжю (http://avtosovet.com.ua/ 

avtoporada/), напр.: Минулої осені в мене (Інни Пантелемонової) був дуже цікавий пленер «джипінг», 

його спонсорувала кампанія джипів (Д, № 107 – 108, 22 – 23.08.2012, с. 24). 

Джиринг (англ. gearing) – співвідношення між власним та позичковим капіталом (СУМ 2011, 

с. 249). 

Джибінг (англ. jibbing) – катання в сноуборд-парках, де встановлені спеціальні фігури для 

ковзання: рейли, «столи» і ін. Далі детальніше про трюки в джібінгу та їх виконання ... (http://www. 

extreme.te.ua/ua/index2.php), напр.: Організатори джиб-контесту пояснюють, що джибінг – одна з 

найбільш видовищних та екстремальних дисциплін у сноубордингу (http://7days-ua.com/news/na-bytvu-na-

ozeri-2014). 

Джибінгофобія – боязнь займатися джібінгом. 

Джоб-офер (англ. job-offer) – це пропозиція роботи, яке отримує співробітник перед своїм 

офіційним оформлення (http://faqukrs.xyz/kar-era/rekruting/20273-dzhob-offer-shho-ce.html), напр.: 
Перші знають, чтого хочуть і платять гроші, другі – морочать голову соц.пакетами, джоб-

оферами, розгляданням власниками та іншою мутотенью, тому що бояться переплатити 

(http://board.lutsk.ua/topic/167059-vakansiya-oracle-dba-terminovo/). 

Джоб-шарінг (англ. job-sharing) – розподіл роботи і зарплати на двох. 

Джогінг (англ. jogging) – біг для здоров’я (НСІС 2008, с. 191), напр.: А адже біг Джогінг – це 

самий широко поширений у світі і одночасно, найдоступніший вид фізкультури (http://owoman.com.ua/ 

dzhogging-big). 

Джокер (англ. joker) – 1) це ще й одна з карт в колоді, що має в різних іграх особливі пріоритети 

(http://poradumo.com.ua/96955-taty-djoker); 2) це персонаж коміксів і фільмів про Бетмена, одна з 

головних противників головного героя (http://poradumo.com.ua/276454-k-44/), напр.: Після цієї події 

Джокер зійшов з розуму, шкіра його стала білою, волосся зеленими, а на обличчі застигла зловісна 

посмішка (http://poradumo.com.ua/276454-k-44/). 

Дзасікі каракурі (яп. 座敷からくり) – маленькі ляльки для ігор у кімнатах (http://ukrbukva.net/ 

page,6,57006-Yaponskie-tradicionnye-kukly.html). 

Дігер (англ. digger) – 1) людина, що подорожує штучними підземельями; 2) у гірничій справі – 

шукачі алмазів (http://www.maria-online.com/travel/article.php?g=uk&q=Дигер), напр.: У багатьох містах 

дігери представляють сучасну субкультуру (http://www.maria-online.com/travel/article.php?g=uk&q= 

Дигер). 

Диґерство – По суті дигерство – є підрозділ спелестології, аматорська спелестологія 

(http://infotour.in.ua/degtyarev.htm). 

Дигеризм – А це що за дигеризм? (з розмови). 

Дизайн-маркет (англ. design-market) – назва фестивалю. 

Дизайн-ленд (англ. design-land) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Дизайнерське – Компанія «Стайл-текс» пропонує вам сучасне дизайнерське рішення – римські 

штори (http://gardyna.com/rimski-shtori-kupiti-na-zamovlennya). 
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http://avtosovet.com.ua/
http://www/
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Дизасемблер (англ. dizassembler) – це однонаправлений процес з втратами і тому, автоматично 

відновити вихідний текст (за винятком міток і коментарів) математично неможливо (http://genomukr.ru/ 

komp-juteri/20759-shho-take-dizassembler.html), напр.: Основні труднощі при роботі дизасемблера – 

відрізнити дані від машинного коду, тому на перших проходах автоматично або інтерактивно 

збирається інформація про межі процедур і функцій, а на останньому проході формується підсумковий 

лістинг (http://genomukr.ru/komp-juteri/20759-shho-take-dizassembler.html). 

Дилер (англ. dealer) – 1) юридична або фізична особа, яка є членом фондової біржі й виконує 

операції з цінними паперами за власний рахунок; 2) співробітник банку, який займається операціями з 

валютою, депозитами, цінними паперами; 3) особа або фірма, яка перепродує товари, найчастіше від 

свого імені (НСІС 2008, с. 193), напр.: Тут дилери – це професійні учасники фондового ринку або 

валютної біржі, що виробляють операції купівлі цінних паперів, валюти і дорогоцінних металів з метою 

їх подальшого перепродажу (http://stylezhinki.ru/osobistist/7886-dileri-ce-hto.html). 

Дилерська діяльність – укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів 

щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, 

передбачених законом (УАСТ 2010, с. 64). 

Дилерство – 1) професійна діяльність дилерів; 2) операції купівлі-продажу товару, які виконують 

компанії-товаровиробники, власники товару чи дистриб’ютери (ССІС 2008, с. 189). 

Дилінг (англ. dealing) –1) приміщення, в якому співробітники банку або компанії (дилери) 

здійснюють операції з валютою, депозитами, цінними паперами, золотом за допомогою телефонів, 

телексів, факсів та іншої техніки (НСІС 2008, с. 193); 2) здійснюване банками, фінансовими компаніями 

надання послуг з продажу іноземної валюти, цінних паперів та ін. (СУМ 2011, с. 251), напр.: Дилінг – 

операції купівлі-продажу, які банк здійснює від власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів 

(http://books.house/bankovskaya-sistema-kniga/diling-20172.html). 

Дилінг-код – Дилер зі свого терміналу «виходить» на його банки (кожному банку в мережі 

привласнений свій дилінг-код) (http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/113.htm). 

Дилінг-центр – Першим досвідом впровадження нової технології участі у торгах на території 

колишнього СНД було створення фірми IFTNetwork, Riga, Inc. та відкриття на її базі дилінг-центру в 

Ризі (http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/113). 

Дилінгова компанія – компанія, яка займається дилінгом, напр.: Зазвичай, банк або дилінгова 

компанія, пропонує проводити торги або безпосередньо з центру, або за допомогою вашого ПК 

(http://delo.org.ua/igri-na-rinku-forex/). 

Директ (англ. direct) – 1) прямий удар в боксі (НСІС 2008, с. 195); 2) отримання файлів 

безпосередньо з ноди, цей спосіб чимось схожий з прямою передачею в ICQ або пірингових мережах 

(http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Директ-медіа – До директ-медіа відносяться такі засоби доставки рекламного повідомлення як: 

пошта, телефон, факс та інші (http://asyan.org/potr/Ковтун+юлія+михайлівнаa/part-2.html). 

Директ-мейл – реклама товарів і послуг шляхом поштового розсилання за конкретними адресами; 

один з найпростіших та прибуткових способів уходження в ринок (СУМ 2011, с. 251), напр.: Кілька разів 

мало не побилися з мешканцями, їли салаку з пивом та розпихали директ-мейли до скриньок 

(http://www.jobs.ua/ukr/articles/12/101/). 

Дискаунтер (англ. discounter) − магазин з постійно низькими цінами (ССІС 2006, с. 227), напр.: 

Головні три мережі українських дискаунтерів «АТБ», «Фора» та «Брусничка» складають близько 94 % 

ринку, і безперечним лідером є дніпропетровська група «АТБ», яка сьогодні представлена 530 

магазинами, які знаходяться у 149 містах України  (http://www.dw.com/uk/дешевих-супермаркетів-в-

україні-поки-не-буде). 

Дисконт-Формат (англ. diskont-format) – назва компанії (ЄДР 2012). 

Дисконтинг (англ. diskonting) – зміни темпу зниження цінностей грошових потоків з плином часу 

(http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1501779). 

Дисконтний – 1) д. політика – підвищення або зниження ставок за купівлю векселів 

центральними емісійними банками капіталістичних країн для регулювання попиту та пропозиції 

позичкових капіталів, стану платіжного балансу і валютних курсів; 2) д. відсоток – відсоток за 

користування позикою або капіталом з моменту дисконту або закінчення терміну векселя чи іншого 

боргового зобов’язання (ССІС 2011, с. 188). 

Дисконтні будинки – Таким чином, дисконтні будинки забезпечують короткострокові позички 

уряду, іншим банкам, фірмам (ЗЕ 2008, с. 321). 
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Дисконтний ринок – Дисконтні будинки – 11 фірм, які складають Асоціацію Лондонського 

дисконтного ринку, – займаються наданням коштів під векселі до закінчення строку їх дії за нижчою 

ціною (ЗЕ 2008, с. 321). 

Дисконтування векселів − купівля векселів у тих, хто їх має (векселевласників) до закінчення 

терміну оплати (ССІС 2011, с. 188). 

Дисконтувати – купувати у власників векселі до закінчення їхнього терміну (ССІС 2006, с. 227). 

Диспонент (лат. disponentis) – 1) уповноважений у справах фірми; 2) фізична чи юридична особа, 

яка володіє вільними сумами на рахунках комісіонерів чи кореспондентів банку (ССІС 2011, с. 190). 

Дистресинг (англ. distressing) – техніка, яка передбачає зістарювання скрап-сторінок (http://www. 

cre8tivez.org/dizain-interera-i-arhitektura/). 

Діалер (англ. dialer) − шкідливе ПЗ, що краде гроші з телефонних рахунків (http://zillya.ua/tipi-

shkidlivogo-pz-dialer), напр.: Діалери, з’явилися ще за часів повільного інтернету, до якого користувач 

підключався за допомогою модему і телефонної лінії (http://zillya.ua/tipi-shkidlivogo-pz-dialer). 

Ді-джеїнг (англ. disk joking) − це вчення про створення реп-музики і ведення радіомовлення  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хіп-хоп), напр.: Ді-джеїнг як основа розвитку  сучасної музики  (http:// 

stud-times.com.ua/projects/tsikavi-people/1726-ddzheying). 

Дімсум (кит. 點心) – маленькі китайські закуски, можуть бути маленькі пиріжки з начинкою із 

морепродуктів або м’яса, булочки, рулети, крокети (http://bonduelle.ua/eating/kuhni-svitu/kytajska-kuhnja/), 

напр.: Одне з небагатьох місць, де можна зустріти неймовірну різноманітність чудових ласощів, які 

подаються в бамбукових кошиках, так звані дімсум (http://ukrefs.com.ua/page,6,40152). 

Догхантери (англ. dog hunters) − Догхантери. Цей новомодний англіцизм уже сколихнув 

свідомість росіян, а тепер і українців (ІЗ, № 47, 24.11.2011, с. 18). 

Догхантерство − Догхантерство для цих осіб –уже не просто «чистка», воно перетворилося на 

свого роду релігію зі складними обрядами (ІЗ, № 47, 24.11.2011, с. 18). 

Догхантерський форум − До речі, сервер догхантерського форуму розташований у Німеччині 

(ІЗ, № 47, 24.11.2011, с. 18). 

Догхаус (англ. dog house) − це справжній особняк для собак з елітними і розкішними номерами 

(http://vygul.com/?tag=haus), напр.: Залишаючи свого улюбленця в готелі Догхаус, ви можете не 

переживати за його схоронність і самопочуття (http://vygul.com/?tag=haus). 

Домант (англ. dormant) − партнер, який не бере участі у справі, невідомий клієнтурі (http://www. 

ukrreferat.com/index.php). 

Домен (англ. domain) − 1) спадкове земельне володіння короля в країнах Європи за 

середньовіччя’; 2) ‘особисте земельне володіння середньовічного феодала; 3) ділянка намагнічення 

феромагнетику; 4) (спеціальне) множина всіх можливих значень деякого атрибута; 5) частина речовини, 

що має відмінні від решти речовини фізичні властивості; 6) (технічне) частина інформаційного інтернет-

простору, асоційована з певним власником (державою, організацією, індивідом) (ВТСУМ 2005, с. 316). 

Допіо (італ. doppio) – подвійна порція напою на базі еспресо або сам еспресо – 50 – 60 мл (http:// 

dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy), напр.: Це знають багато, але мало кому відомо, що подвійна 

порція еспресо зветься допіо, а якщо в меню ви виявили корето і зважилися його замовити, то робіть 

це тільки в тому випадку, якщо більше не збираєтеся сідати за кермо (http://tips-ua.com/18754-yak-

zamoviti-kavu.html). 

Дорвей (англ. dorway) – це фальшивий сайт, що складається, як правило, з однієї тільки головної 

сторінки, що оптимізується в пошуковику під який-небудь популярний запит (http://group.com.ua/seo-

articles/holovna-storinka/), напр.: Створення дорвеїв, з одного боку це досить швидка і легка справа 

(http://ukrbukva.net/74981-Dorvei.html). 

Дораякі (яп. どら焼き) – вид вагаші (японські солодощі), два бісквіти кастела, між якими  

знаходиться паста з бобів адзукі (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Дораякі), напр.: В Нара готують 

великі дораякі діаметром до 30 см (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Дораякі). 

Драг-квін (англ. drag-queen) – сленговий вираз, що використовується для позначення артистів 

чоловічої статі, що використовують жіночі образи, переодягаючись в одяг жіночої статі (http://wikitwiki. 

in.ua/index.php), напр.: Головною відмінністю драг-квін від трансвестита є те, що метою переодягання 

служить саме розвага глядача, а не задоволення своїх сексуальних потреб. У разі переодягання 

виконавиць жіночої статі в чоловічий одяг з тією ж метою їх іменують дрег-кінг (drag-king) (http:// 

wikitwiki.in.ua/index.php). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хіп-хоп
http://ukrefs/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA%D1%96
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Дораякі
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Дораякі
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikitwiki/
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Драг-рейсинг (англ. drag-racing) – це гонки на прискорення, дистанція 402 метра або 1/4 милі 

(http://poltava.to/news/38333/), напр.: У комплексі драг-рейсинг – гонка 2 автомобілів або мотоциклів з 

максимальним прискоренням на дистанцію 402 м або ? Милі (http://vidpo.net/shho-take-drag-rejsing.html). 

Драг-юніт (англ. drag-unit) – А це що за драг-юніт? (з розмови). 

Драйв (англ. drive) – 1) у тенісі – один із основних ударів, що надає м’ячу обертання в напрямі 

польоту (ССІС 2011, с. 200); 2) почуття пристрасного запалу, піднесеності, натхнення; велика емоційна 

напруга, напр.: Скажімо, різні історії з дев’яностих, весь цей алкоголь в крові й слині, переповнені 

спиртом язики друзів і ворогів, драйв твого соціального становлення, драйв економічного становлення 

країни (СЖМ, с. 138); 3) муз. особливе звучання, емоційна насиченість, внутрішня напруга музичної 

композиції, напр.: Мабуть, найвиразнішою піснею альбому є заголовна «New» – карколомна, 

задирикувата … майже клон бітлівських «Penny Lane» та «Got To Get You Into My Life»: жвавий 

клавесин, молодий рокерський драйв (УТ, № 43, 25 − 31.10.2013, с. 47). 

Драйв-ін – заклад, установа (бар, банк, кав’ярня, майстерня й т.ін.), збудовані таким чином, щоб 

можна було обслуговувати клієнтів, відвідувачів, які залишаються у своєму автомобілі (переважно в 

США) (ССІС 2006, с. 240). 

Драйвер (англ. driver) – 1) це програма, що забезпечує взаємодію комп’ютера з  устаткуванням  

або пристроями (http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-driver#1TC=windows-7), напр.: Без 

драйверів устаткування, підключене до комп’ютера, наприклад відеоадаптер або принтер, не 

працюватиме належним чином (http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-driver#1TC= 

windows-7); 2) водій автомобіля, напр.: Спиртові драйвери спотикаються через даіщний жезл 

(ІЗ, № 20, 16 – 22.05.2008, с. 15); 3) Першій заступник глави МВС Ека Згуладзе, яку в пресі називають 

одним з головних «драйверів» змін у відомстві, не раз заявляла й пояснювала (зокрема на презентації 

реформаторського пакета законів в Уряді 4 квітня), який саме зміст збираються вкласти в 

унормування нового терміну «поліцейські послуги» (ІЗ, № 23, 11.06.2015, с. 20). 

Драфт (англ. draft) – 1) вид договору з професійним спортсменом, що зобов’язує його виступати 

тільки за той спортивний клуб, який вибрав і запросив його; письмовий наказ трасанта контрагентові 

(трасатові) виплатити третій стороні певну суму грошей за траттою (ССІС 2006, с. 240); 2) це система 

відбору нових спортсменів, застосовувана багатими лігами та асоціаціями командних видів спорту 

(http://yakpros.ru/rizne/48685-shho-take-draft.html), напр.: Тоді він повинен подати заявку у відбір драфту 

(http://yakpros.ru/rizne/48685-shho-take-draft.html). 

Дресинг (англ. dressing) – це добавки, призначені для салатів, щоб надати їм додатковий смак 

соковитості, кислоти, пікантності або солодкості, а також об’єднати інгредієнти (http://cookery.com.ua/ 

sousi/salatni-zapravki), напр.: Найважливіше в салаті – це дресинг (http://lady.tochka.net/ua/19686-top-5-

dressingov-dlya-salatov/). 

Дринк-сейшн (англ. drink-сейшн) – дружня вечірка з чаркуванням (ССІС 2006, с. 241). 

Дрифт (англ. drift) – це вміння проходити повороти на гранично можливій швидкості, в 

керованому заносі з демонстрацією філігранної здатності пілотування автомобілем  «на межі»  

(http://www.extremetube.com.ua/earth/avto/drift/), напр.: Дрифт – це замет, в який водій випадково або 

навмисно відправляє свій автомобіль (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/drift-shho-ce-take/). 

Дрифт-шоу – 2 червня у Полтаві відбудеться другий етап Українського дрифт-шоу  «DRIFT  

Edition»  (http://poltavanews.com.ua/news/sports.aspx?pages=15). 

Дрифтинг (англ. drifting) – це, безумовно, демонстрація найвищого контролю над керуванням 

автомобілем при входженні в поворот (http://www.extremetube.com.ua/earth/avto/drift/), напр.: Дрифтинг 

існує на межі між шоу і спортом, він знайшов популярність зовсім недавно. піонерами дрифтинг-руху 

були молоді люди, вони збиралися на великих парковках, де і освоювали ази дрифтингу, залишаючи на 

асфальті сліди від гуми у вигляді чорних кіл (http://supercar.in.ua/2101/nsh-materali/671-drift). 

Дьюті-фрі (англ. duty-free) – система безмитної торгівлі в міжнародних зонах аеропортів, 

морських портів або на пасажирських суднах (повітряних і морських) (http://tsn.ua/tourism/scho-varto-

kupuvati-v-duty-free-336751.html), напр.: Тобто в магазинах дьюті-фрі ви можете купити товари без 

податків (http://tsn.ua/tourism/scho-varto-kupuvati-v-duty-free-336751.html). 

Е 

Едвайзер (англ. adviser) – це людина, з більшими і глибшими знаннями в конкретній галузі 

(http://osvita.ua/school/reform/55183/), напр.: Може з’явитись невдозі у штатному розкладі українських 

шкіл, професійно-технічних чи вищих навчальних закладів така посада як едвайзер (від англ. adviser) 

(http://osvita.ua/school/reform/55183/). 

Едомае тірасі-дзуші (яп. 江户前散らし寿司) − суші в стилі Едо (http://hudnemo.info/?p=4181). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-driver#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/what-is-driver#1TC
http://cookery.com.ua/
http://www.extremetube.com.ua/earth/avto/drift/
http://poltavanews.com.ua/news/sports.aspx?pages=15
http://www.extremetube.com.ua/earth/avto/drift/
http://osvita.ua/school/reform/55183
http://osvita.ua/school/reform/55183
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Едіфакт (англ. edifact) – універсальні правила для електронного обміну даними в управлінні, 

торгівлі і на транспорті (СУМ 2011, с. 256). 

Ейрсофт (англ. аirsoft) − це командна військово-спортивна гра, в якій учасники повинні поцілити 

у супротивника пластиковими кульками випущеними з реплік вогнепальної зброї, так званих 

страйкбольних приводів (http://ukrop.if.ua/?Про_Страйкбол). 

Екаунтант (англ. accountunt) – фахівець у галузі фінансів і бухгалтерії; фінансист-бухгалтер 

(НСІС 2007, с. 228), напр.: Екаунтант – спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту (http://nadoest.com/s-m-

goncharov-n-b-kushnir-tlumachnij-slovnik-ekonomista-stor-15). 

Екаунтинг (англ. accounting) – функціональна сфера бізнесу, пов’язана із збиранням, 

класифікацією, обробкою, аналізом і оформленням різних видів фінансової інформації  (http://structura. 

com.ua/books/slovar-buhgaltera-i-auditora/e.html), напр.: Таким чином, замовляючи екаунтинг, клієнт 

делегує консалтинговий екаунтинг, дає клієнтові і ряд інших переваг (http://vipreferat.net/page,11,293823- 

Instrumentariiy-marketinga). 

Еквайер (англ. аcquirer) – 1) член платіжної системи і торгової організації, що здійснює еквайринг 

(НСІС 2008, с. 214); 2) це установа, якій надано дозвіл на надання послуг із передачі інформації від 

платника податків до центрального серверу Національного банку України  (http://dr.ck.ua/internet 

Conference/?id=6). 

Еквайринг (англ. acquiring) – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування 

торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних 

платіжних засобів (БО 2008, с. 265), напр.: Найбільшу вигоду від використання еквайрингу можуть 

мати: власники як великих, так і малих торгових точок, ресторанів і кафе, перукарень і салонів краси, і 

будь-яких інших торгово-сервісних організацій, де виробляються готівкові розрахунки (http://pbank. 

at.ua/index/ekvajring/0-12). 

Еквайрингова установа (еквайр) (англ. acquiring установа) – юридична особа, яка здійснює 

еквайринг (УАСТ 2010, с. 80). 

Екобренд (гр. oikosbrand) – Вечірка пройшла за підтримки екобренду «МОРОША» − генерального 

партнера сім’ї ресторанів «Козирна Карта» (Д, № 140 − 141, 09 − 10.08.2013, с. 16). 

Екофан (гр. oikosfan) – Американський грант у розмірі 50 тисяч доларів виборов Львів у рамках 

проекту «Екофан − зміни своє місто до Євро-2012» (УМ, № 85, 14.06.2012, с. 7). 

Експлойт (англ. еxploit) − це комп’ютерна програма або скрипт, що використовує недоліки або 

помилки операційних систем і іншого програмного забезпечення (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/ 

zmist), напр.: Одна з форм eксплойта − атаки з інтернетy, реалізовані за допомогою пакетів даних, що 

використовують «слабкі місця» в мережевому ПО (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist). 

Екшн (англ. action) – жанри сучасних пригодницьких літетарури й кіно; творам цього типу 

властиві гострота сюжету, швидка зміна дій і становищ, в яких опиняються герої (ССІС 2006, с. 259), 

напр.: Відштовхуючись від усього сказаного вище, самі-самі актори в жанрі екшн – виконавець ролі 

Борна Мет Деймон, а також Том Круз, який втілював образ Ітана Ханта у всіх чотирьох частинах 

франшизи (http://ukr-article.com/index.php?newsid=51360). 

Екшн-камера – цифрова камера, призначена для знімання активної діяльності безпосереднім 

учасником (http://значення-слова.укр/words/екшнй), напр.: У рейтинг авторитетного видання 

потрапили такі пристрої, як смарт-годинник, фітнес-браслет, екшн-камера  та інші гаджети  (http:// 

ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/3462132). 

Екшн-адвенчури – Найпопулярніший на сьогодні жанр квестів − це екшн-адвенчури  

(англ. action-adventure) (http://ukrbukva.net/page,28,98602-Razvitie). 

Екшн-жанр – Ума Турман в ролі Чорної Мамби чудово володіє самурайським мечем, спеціально 

викованих для відплати, тому образ цієї бойової дівчини у фільмах «Убити Біла» і «Вбити Біла-2» 

(особливо в масовій сцені бійки з цілою купою японських вбивць) є цілком «заліковим» для екшн-жанру 

(http://ukr-article.com/index.php?newsid=51360). 

Екшн-ігри – Бувають екшн-ігри, але частіше так ми називаємо фільми, в яких саме дія не дає 

нам нудьгувати (http://ukr-article.com/index.php?newsid=51360). 

Електробус (гр. electron bus) – автобус, двигун якого живиться електричним струмом від 

акумуляторних батарей (НСІС 2008, с. 224). 

Електромобіль (гр. electron mobilis) – автомобіль із електронним двигуном, що живиться струмом 

від встановлених на машині акумуляторів (НСІС 2008, с. 225), напр.: Електромобіль «Денза Електрік» 

розробили спільно китайські та німецькі автокомпанії «БІД» та «Даймлер» (ГпУ, № 73, 24.05.2012, 

с. 7). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://structura/
http://vipreferat/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://dr.ck.ua/
http://pbank/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ito.vspu.net/
http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/
http://значення/
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Електронний браслет (англ. electronic bracelet) – З урахуванням забезпеченості ОВС 

електронними засобами контролю (стаціонарний пульт моніторингу, електронний браслет, комплект 

устаткування для його закріплення, зняття та активізації, далі – ЕКЗ) здійснення електронного 

моніторингу організовується за зональним принципом (ДоМ 2013, с. 1). 

Електронний магазин (англ. electronic shop) – це об’єднання двох складових: комп’ютерних даних 

та електронного розташування цих даних з метою ведення бізнесу в мережі Internet 

(http://tsudopedia.com.ua/1_160934), напр: Однак на відміну від них електронний магазин не припиняє 

своєї діяльності після того, як до нього зникає інтерес (як це відбувається, наприклад, з газетною 

рекламою) (http://tsudopedia.com.ua/1_160934). 

Електронна система (англ. electronic система) – програмно-апаратний комплекс прийняття сплати 

участі в лотереї та обробки інформації (УАСТ 2010, с. 82). 

Електронне повідомлення (англ. electronic повідомлення) – інформація, надана споживачу через 

телекомунікаційну мережу, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в 

електронному вигляді (УАСТ 2010, с. 82). 

Електронний гаманець (англ. electronic гаманець) – смарт-картка або платіжний додаток 

платіжної картки, кошти за операціями з якою (им) обліковуються на консолідованому картковому 

рахунку емітента. Електронний гаманець дає змогу його держателю в межах установленного ліміту 

виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального ідентифікаційного номера. 

Призначений в основному для здійснення розрахунків і зняття готівки на невеликі суми. Електронний 

гаманець є одним із типів наперед оплачених платіжних карток (УАСТ 2010, с. 82). 

Електронка (англ. electronic) – Дідусі та бабусі вчаться користуватися електронкою та 

«скайпом», спілкуватися в соціальних мережах (ВК, № 54 – 55, 22.05.2012, с. 5). 

Електронна пошта (англ. electronic mail) – електронне повідомлення, що пересилається з  

одного комп’ютера на інший  (http://stud.com.ua/43346/informatika/elektronna_poshta_mail), напр.: Однією 

з форм обміну інформацією є повідомлення електронної пошти  (http://stud.com.ua/43346/informatika/ 

elektronna_poshta_mail) 

Електронний банкінг (англ. electronic banking) – Електронний банкінг дозволяє клієнтові 

працювати в єдиному просторі документів (http://swedbank.ua/index.php?cat=482).  

Ембосинг (англ. embossing) – процес створення випуклого (витісненого) зображення або напису 

(http://www.zrobysama.com.ua/?p=25881), напр.: Вологий, або гарячий, ембосинг починається з нанесення 

чорнила на основу спеціальним штампом (http://faqukr.ru/hobbi/105969-embossing). 

Е-мейл (англ. е(lectronic)-mail) – електронна пошта (ССІС 2006, с. 264), напр.: Питання, що таке 

e-мейл (e-mail) – це одне з найбільш актуальних питань для людини, яка вперше вийшла в мережу, тому 

що сьогодні e-mail є найпопулярнішим сервісом інтернету (http://poradum.com.ua/the-hands/1919-scho-

take-emeyl). 

Есемеска – Щоб дізнатися, де найбільше помилок, − будь ласка, шліть есемеску. Її вартість – 8 

гривень (Е, № 114, 17 – 24.10.2013, с. 9). 

Есемесист – Молитва у варіанті якогось Метью Кембела, переможця конкурсу есемесистів, 

вмістилася у 160 знаків (Пос, № 5, 2007, с. 1). 

Есемесити – надсилати есемески, смс-ки, короткі текстові повідомлення (http://myslovo.com/? 

dictionary=усемесити), напр.: Іван заесемесив Марінку до істерики (http://myslovo.com/?dictionary= 

усемесити). 

Есемесник – «Рокот космодрома» вже відійшов у минуле, треба думати, а голови, якраз  

відсутні що у журі, що в есемесників (http://volyn.tabloyd.com/layf/zrada-chy-peremoga-reakcia-volynya-u-

socmerezhah-na-final-yevrobachennya-2017). 

Ескапо (італ. escapo) – назва кавового напію. 

Ескроу (англ. escrow) – це тристороння угода між ескроу-агентом і сторонами будь-якого 

договору, що містить зустрічні зобов’язання сторін, наприклад, договір купівлі-продажу між продавцем 

і покупцем (http://kydalov-partners.com/uk/eckpoy-новий-інструмент-для-тих-хто-в/), напр.: Ескроу – 

новий інструмент для тих, хто веде бізнес в Україні (http://kydalov-partners.com/uk/eckpoy-новий-

інструмент-для-тих-хто-в/). 

Еспресо (італ. espresso) − міцна кава, зварена за допомогою нагрітої насиченої водяної пари, 

пропущеної через обсмажені, дрібно перемелені зерна кавового дерева (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Еспресо). 

Еспресо-допіо – це подвійне еспресо (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Еспресо). 

Еспресо-лунго – це звичайне еспресо, розбавлене до об’єму 75 – 95 мл. Подається у великих 

чашках, об’ємом близько 150 мл. (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Еспресо). 

http://stud.com.ua/43346/
http://stud.com.ua/43346/
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Еспресо-рістрето – на звичайну порцію кави для еспресо береться вдвічі менша кількість води, 

тобто близько 15 мл. У підсумку отримують дуже  міцний напій  (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Еспресо). 

Еспресо-макіато – це еспресо, поверхня якого підфарбована  1 столовою ложкою збитого молока  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Еспресо). 

Еспресо-конпана – це еспресо зі збитими вершками (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Еспресо). 

Еспресо-романо – звичайне еспресо зі шматочком цедри лимону (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Еспресо). 

Еспресо-корето – еспресо, до якого додають лікер або горілку, грапу (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Еспресо). 

Етчінг (англ. etching) – спосіб нанесення малюнків на каву загостреним предметом,  наприклад,  

дерев’яною зубочисткою (http://tutcikavo.co.ua/mistectvo-ta-kultura/latte-art-kavoviy-zhivopis/), напр.: Щоб 

створити малюнки на каві, необхідно оволодіти основними способами – це етчінг, гострим предметом, 

наприклад, зубочисткою або шпажкою, наноситься малюнок на піні і пітчінг, за допомогою 

спеціального глечика з носиком, який називають пітчером, виливається  тепле  спінене молоко  

(http://ukrbukva.net/page,6,113847). 

Є 

Євро (англ. euro) – 1) тимчасово безготівкова грошова одиниця Європейського Союзу, 

запроваджена 1999 р. (СІС 2000, с. 438); 2) грошова одиниця країн Європейського Союзу, запроваджена 

з 1998 р. (ССІС 2006, с. 281). 

Євро-2012 – міжнародний футбольний чемпіонат,який проходив в Україні 2012 року, напр.: 

Готуватися до Євро-2012 столиця розпочала ще 2008-го, однак лише цього річ було виконано низку 

важливих заходів, які реально продемонстрували, що Київ у змозі прийняти цей масштабний турнір 

(ВК, № 171, 24.11.2011, с. 1). 

Євроасоціація – це можливість для українців жити за європейськими стандартами (http://uazmi. 

org/news/post/NOO195SkKSqq76eHu5Wpsi), напр.: У «Дні» ми часто звертаємося до теми, яку підняв 

Володимир В’ятрович. Але я б поставила питання по-іншому: «Євроасоціація – виклик самим собі» (Д, 

№ 194 ‒ 195, 25 ‒ 26.10.2013, с. 4). 

Євробаскет-2015 – чемпіонат з баскетболу, напр.: Доволі часто намагаються порівняти 

масштаби футбольного Євро-2012 і Євробаскету-2015, зазначив під час засідання координаційного 

комітету Олександр Волков, президент федерації баскетболу України (ВК, № 7, 14.02.2013, с. 7). 

Євробачення – це конкурс, що дивує і на якому треба дивувати (https://eurovision.ua/2017/news/ 

128), напр.: До умів та сердець решти прокладати шлях потрібно через елементарне, ловити їх на 

строкаті емоційні «гачки» на зразок футболу чи «Євробачення» (Д, № 110 ‒ 111, 27 ‒ 28.06.2012, с. 4). 

Євробанк – міжнародний банк, який здійснює свою діяльність на євроринку (НСІС 2007, с. 260). 

Євробонди – різновиди цінних паперів у вигляді купонних облігацій, що випускає емітент з 

метою отримання довгострокової позички на ринку Європи (ССІС 2008, с. 233), напр.: Власне, про таку 

стратегію розповідав Прем’єр-міністр Микола Азаров. За нею кошти, отримані Україною від продажу 

наших євробондів Росії, підуть на модернізацію вітчизняної економіки та приведення її до європейських 

стандартів (УМ, № 6, 16.01.2014, с. 6). 

Євробудекспо – назва виставки, напр.: Можливості спеціалізованої виставки «Євробудекспо» 

полягають в демонстрації найсучасніших будівельних матеріалів та обладнання, а також у 

впровадженні на українському будівельному ринку енергозберігаючих технологій та популяризації 

енергоефективних заходів (http://www.iec-expo.com.ua ukevrobudekspo-2015.html). 

Євробудекспо-2016 – Спеціалізована виставка «ЄвроБудЕкспо-2016» – це єдиний інформаційний 

простір для спеціалістів з усіх секторів будівельної промисловості та суміжних з нею галузей: 

архітекторів, містобудівників, інвесторів, будівельних компаній, комунальних служб, представників 

центральних органів влади, обласних та районних держадміністрацій, місцевих органів самоврядування, 

державних і приватних підприємств, міжнародних організацій та фондів (http://ibud.ua/ua/novost/). 

Євробренд − назва компанії (ЄДР 2012). 

Євробуд − назва будівельної фірми (ЄДР 2012). 

Євровалюта – сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках європейських країн і 

використовуються для розрахунків за межами країн-емітентів цих валют: євродолари, євромарки, 

євроєни та ін. (НСІС 2008, с. 245), напр.: Для одержання доказів злочинної діяльності групи убозівці 

провели декілька оперативних закупівель євровалюти в підозрюваних (ІЗ, № 42, 20.10.2011, с. 7). 

Євровектор – Щодо пулу наших найбагатших олігархів – «сировинних», то вони підтримують 

євровектор також суто прагматично, сподіваючись підвищити капіталізацію своїх активів і бажаючи 
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нарешті легітилізувати у цивілізованому світі всю свою «приватизовану» власність (Д, № 156, 25 ‒ 26. 

10. 2013, с. 4). 

Єврогонорар – Чи багато провідних виконавців сьогодні мріють полишити український театр у 

гонитві за єврогонорарами? І це далеко не всі запитання до першого театру (ДТ, № 38, 19 ‒ 25.10.2013, 

с. 1). 

Єврогра – Пішла єврогра – затихла євротріскотня (УМ, № 85, 14.06.2012, с. 1). 

Єврогриль – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Єврогроші − Куди поділися єврогроші? (Ба, № 17, 09.07.2012, с. 3). 

Єврогрупа – група європейських держав (СУМ 2011, с. 261). 

Євродепозити – вклади до комерційних банків в іноземній валюті (СУМ 2011, с. 261).  

Євродизайн – назва фірми (ЄДР 2011). 

Євродолари – кошти в американських доларах, уміщені їхніми власниками (організаціями й 

особами) в європейських банках і використовувані цими банками для кредитних операцій (ССІС 2008, 

с. 233). 

Євродосвід – це перший парнерский проект НГО «Європейский вибір» та влади вищого рівня 

Президента України та Кабінету Міністрів України (http://olegzhyvotovskyy.blogsport.com/2015/07/blog-

post.html), напр.:Євродосвід − на благо українцям (ІЗ, № 27, 05.07.2012, с. 11). 

Єврозмагання – У ході підготовки до чемпіонату працівники Міністерства внутрішніх справ, 

відповідальні за безпеку і правопорядок на єврозмаганнях, успішно пройшли навчання, а саме: курси з 

убезпечення об’єктів інфраструктури, організовані представниками підрозділу США з протидії 

тероризму; французький тренінг із питань вдосконалення національного законодавства; семінар щодо 

захисту прав інтелектуальної власності Євро-2012, проведений за ініціативою Торгівельної палати 

США в Україні, тощо (ІЗ, № 36, 08.09.2011, с. 15). 

Єврозони – група 19 держав Європейського Союзу (http://www.infoportal.pp.ua/publ/erudite/ 

geografija/evrozona/16-1-0-544), напр.: Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в 

Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських 

банків в Україні та майбутнє єврозони (Ти, № 6, 10 ‒ 16.02.2012, с. 32). 

Єврозразок − Наші водійські права добровільно-примусово змінили на єврозразок (хоч в Голандії 

наприклад досі користуються паперовими книжечками) (http://stryi.com.ua/forum/topic?f= 22&t= 

346&start=15). 

Євроінтегратор – Ось такий – от парадокс: Президент, який починав каденцію харківськими 

угодами, закінчує її в статусі найсуспільнішого євроінтегратора й найбільш незалежного політика 

країни (Д, № 184  185, 11  12.10.2013, с. 5). 

Євроінтеграційний – Не дивно, що , попри євроінтеграційний пафос, рейтинг довіри до України 

міжнародної ділової спільноти невпинно знижується (ДТ, № 38, 19 – 25.10.2013, с. 9). 

Євроінтеграція – це процес економічного, політичного та військового зближення країн Європи 

(http://school-zno.com.ua/vsesvitnjtnja/222-krain-zahidnoi-jevropy-1945-pochatku-hhi-st/716-

jevrointegracija.html), напр.: Євроінтеграція для галочки (Ти, № 6, 10  16.02.2012, с. 30). 

Євроіспит − Київ на відмінно склав євроіспит: перший  матчевий день 11 червня у столиці 

запам’ятається всім перемогою збірної України в поєдинку зі збірною Швеції (ВК, № 61, 14.05.2012, 

с. 1). 

Єврокапітал – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Єврокард − міжнародна кредитна картка з правом користування у країнах-членах європейської 

системи банківських карток (ССІС 2008, с. 233). 

Єврокомісари  Безперечно, єврокомісари не могли не помітити таких змін, котрі свідчать не 

лише про курсову декларацію, а й про геополітичну «тектоніку» України (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 10). 

Єврокомісія – це вищій колегіальний орган виконавчої влади Європейського Союзу (http://ua. 

euronews.com/2016/09/12/the-european-commission-explained), напр.: Ми сподіваємося, що ця ситуація 

змусить Єврокомісію ще раз подумати про те, що важливіше: мрії про лібералізацію ринку чи 

створення реальної конкуренції (Ти, № 6, 10  16.02.2012, с. 27). 

Євроконтрафакт − Це не поодинокий факт вилучення «євроконтрафакту» впродовж червня 

цього року (ІЗ, № 27, 05.07.2012, с. 12). 

Єврокредити – міжнародні позики, що надають великими комерційними банками за рахунок 

ресурсів євровалютного ринку (ССІС 2008, с. 233). 

Єврокриза − назва рубрики (УТ, № 6, 10, 16.02.2012, с. 36). 

Євролайф – назва страхової компанії (ЄДР 2012). 

http://olegzhyvotovskyy.blogsport.com/2015/07/blog-post
http://olegzhyvotovskyy.blogsport.com/2015/07/blog-post
http://www.infoportal.pp.ua/
http://stryi.com.ua/forum/topic
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Євроланцюг − Як розповів «Дню» координатор усієї акції Олександр Пахальчук, ініціатива 

«живого євроланцюга «Україна-Європа» виникла саме у Львові (Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 2). 

Євроленд – 1) гербіцид системної та грунтової дії для знищення однорідних дводольних та 

злакових бур’янів в посівах соняшнику (сорти, що мають стійкість до групи речовин: імідазолінонів 

(єволайтінгові) (http://agrotord.in.ua/eurilend), напр.:  Діючі речовини гербіциду Євролен проникають в 

бур’яни через пагони і листя, а також через корневу систему з грунту (http://agrotord.in.ua/eurilend), 

напр.: У були ті, хто казав, що приєднання до ЄС означає втрату незалежності, національної, 

культурної, релігійної ідентичності, бо «Євроленд» − це Вавілон – розсадник гріха, наркотики, аборти, 

контрацепція, розлучення (К, № 40, 18.10.2013, с. 22). 

Євроліто-2012 – Євроліто-2012 принесло до України активізацію не лише спортивного життя, а 

й політичного (http://volya.if.ua/category/polityka/page/37). 

Євролот – 1) назва авіакомпанії; 2) назва фірми гральних автоматів (ЄДР 2012). 

Євромагазин − Відкрився перший у столиці Євромагазин (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 4). 

Євромайдан – масштабні акції протесту у 2013 –2014 роках, що відбувалися в Україні та на 

підтримку народу України в інших країнах (http://journal.112.ua/maydan-ua/), напр. Щодо подальших дій 

львівського Євромайдану на випадок не підписання угоди у Вільнюсі, то план нині остаточно 

узгоджують (Д, № 219 ‒ 220, 29 ‒ 30.11.2013, с. 2). 

Євромайданівська − Ціни на євромайданівську символіку та сувеніри − дуже демократичні 

(УМ, № 6, 16.01.2014, с. 5). 

Євромайданна – А ще насправді я переконана, що ми вже перемогли. Бо сьогодні й надалі всі 

знатимуть, якою насправді є сучасна українська євромайданна молодь – сильна, дружня, консолідована 

і по – справжньому європейська! (Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 6). 

Євромайданні протестувальники – Виявляється, євромайданних протестувальників тренують в 

американському посольстві, уже натренували чотири групи (Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 19). 

Євромиттєвості − Євромиттєвості або свято футболу (ВК, № 64  65, 05.07.2012, с. 32). 

Євромода – назва магазину в м. Київі вул. Антоновича, 140. 

Євромодуль ЛТД − У компанії нам відповіли, що роботи виконує підрядна будівельна компанія 

«Євромодуль ЛТД» коштом водоканалу (ВК, № 61, 14.05.2012, с. 25). 

Євромозаїка-2012 − Євромозаїка-2012 (УМ, № 84, 13.06.2012, с. 15). 

Євронет – назва мережі, напр.: На даний момент йде процес передачі цих банкоматів під  повне  

управління  Євронет  (http://www.epravda.com.ua/news/2011/11/10/305006/). 

Євроноти − середньострокові цінні папери векселі, які випускають терміном на три – шість 

місяців за ставкою, що змінюється відповідно до ставки Лондонського міжбанківського ринку (НСІС 

2007,  с. 261). 

Євроньюз – провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщує 

відеохроніку світових подій і аудіокоментар на одинадцяти мовах – англійській, італійській, іспанській, 

німецькій, португальській, українській, російській, французькій, персидській, арабській і турецькій, крім 

ого, ведеться вечірне мовлення румунською мовою (http://ukrsat.ucoz.ua/publ/euronews/1-1-0-

24), напр.: Довелося повертатися до Парижа і пересідати в інший, повідомляє «Євроньюз» (УМ, № 70, 

17.05.2012, с. 6). 

Єврооптимісти − Гальмо для єврооптимістів (Д, № 72  73, 19  20.04.2013, с. 4). 

Європаркан – ці збірні декоративні залізобетонні огорожі які складаються з панелей і опорних 

стовбів (http://www.webochka.com/glavnaja/12541-2017-03-28-06-46-02.html), напр.: Європаркан має 

гарантію до трьох років, стоїть 15 років (ГпУ, № 73, 24.05.2012, с. 10). 

Європарламент – консультативний і рекомендований орган Європейського Союзу (http://see.in.ua/ 

evroparlament-ct.html), напр.: І тепер іде мова про те, що критика лунає не лише з боку 

Європарламенту щодо окремих депутатів чи парламенту, а з офіційного Брюсселя (Д, № 240  241, 

30  31.12.2011, с. 2). 

Європаспорт – розповсюджений у всій Європі двомовний документ, що затверджує періоди 

навчання за межами рідної країни та мобілізує освіту в у Європі (ВОіБП 2007, с. 406), напр.: 

Європаспорт складається з 5 документів, які висвітлюють навики та кваліфікацію особи 

(http://kalamar.us/ua/qas/62)  

Європершість − Причини попередніх двох поділів точно назвати важко, а от чому 32-га 

європершість відбувається в Голландії та в Угорщині, відомо (УМ, № 70, 17.05.2012, с. 15). 

Європол – європейська об’єднана організація карної поліції з центром у Брюсселі, що діє з кінця 

1993 р. за аналогією та з урахуванням досвіду Інтерполу (НСІС 2008, с. 246), напр.: Кабінет міністрів 

http://agrotord.in.ua/
http://agrotord.in.ua/eurilend
http://volya.if.ua/
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http://ukrsat.ucoz.ua/publ/euronews/1-1-0-24
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України схвалив проект розпорядження президента України щодо повноважень міністра внутрішніх 

справ України Арсена Авакова на підписання угоди між Україною та європейським поліцейським офісом 

про оперативне і стратегічне співробітництво (Європолом), повідомили у МВС (https://hromadske. 

ua/posts/ukraina-pidpyshe-uhodu-pro-spivrobitnytstvo-z-yevropolom). 

Європорт – назва торгового центру, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Огієнко Івана, 15. 

Європрагнення − Як він (Степан Клімов) пояснює, помаранчевий колір каски − це майдан, а 

Петриківський розпис нещодавно був визнаний ЮНЕСКО, що символізує собою європрагнення українців 

(Д, № 7  8, 17  18.01.2014, с. 14). 

Європровокація – Неодмінно висвітлили Євромайдан російські телеканали. Більшість з них 

всіляко маніпулювали темою, значно знижували кількість учасників, наголошували, що вони стоять за 

гроші та взагалі – увесь мітинг – суцільна європровокація (Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 19). 

Європротокол – спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, 

який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає 

підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим (http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/ 

europrotocol/96560/), напр.: Закон вводить поняття «європротоколу», або «єврорапорту» (у Законі – 

повідомлення про дорожньо – транспортну пригоду), що дозволяє не залучати працівників ДАЇ в разі 

скоєння незначних ДТП (ІЗ, № 38, 22.09.2011, с. 4). 

Єврорапорт – спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, 

який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає 

підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим (http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/ 

europrotocol/96560/), напр.: Закон вводить поняття «європротоколу», або «єврорапорту» (у Законі – 

повідомлення про дорожньо – транспортну пригоду), що дозволяє не залучати працівників ДАЇ в разі 

скоєння незначних ДТП (ІЗ, № 38, 22.09.2011, с. 4). 

Єврореволюція – це закономірна реакція українського суспільства на те, що Віктор Янукович 

виявився не правителем-стратегом, а периферійним клепоманом, який прагнув приватизувати 

українську політику, і намагався змусити працювати всю українську економіку на інтереси своєї «cім’ї» 

(https://www.radosvoboda.org/a/25195219.html), напр.: «Ніколи ще маленький принтер не почувався 

таким героєм». Ця фраза, що її вигадала група художників, увійшла в ужиток багатьох українців під 

час «єврореволюції» (Д, № 17  18, 31.01  01.02.2014, с. 17). 

Єврорегіон – це певний географічний простір, який включає частини територій двох або більше 

країн, що домовляються про координацію своєї діяльності в економічній, соціальній, культурній та 

інших галузях суспільного життя (http://pidruchniki.com/1098120539273/ekonomika/yevroregioni_ 

sistemi_mizhnarodnogo_spivrobitnitstv), напр.: Зокрема це засвідчує досить висока ефективність 

діяльності так званих «єврорегіонів» (http://pidruchniki.com/1098120539273/ekonomika/yevroregioni_ 

sistemi_mizhnarodnogo_spivrobitnitstv). 

Євроремонт – ремонт європейського рівня, ремонт який відповідає європейським стандартам (УЛ 

2005, с. 87), напр.: Я [Юрій Луценко] впевнений у цьому плані. Єдиний кандидат дасть Надію. 

Зрозумілий план євроремонту країни дасть громадянам Віру. Об’єднання мільйонів однодумців дасть 

нам Силу (ГПТ № 21, 27.10.2013, с. 1). 

Євроринок – міжнародний ринок позикових капіталів, на якому операції здійснюють в 

євровалютах (НСІС 2007, с. 261), напр.: Ринок євровалют (євроринок) є специфічним сектором 

валютного ринку (http://pidruchniki.com/13480823/ekonomika/rinok_yevrovalyut). 

Євросвітик − А потім доля звела мене з Галиною Шопою, редактором видавництва "Євросвіт", і 

я почала малювати ілюстрації до дитячих книжечок (http://postup.brama. com/usual.php?what=46681). 

Євросервіс – назва сервісного центру у м. Тернопіль, вул. Купчинського, 9. 

Євросоюз – це не держава, що має замінити існуючі держави, і він також значно більший за будь-

яку міжнародну організацію (http://www.al.lg.ua/ua/es/), напр.: Євросоюз є унікальним для світової 

практики об’єднанням держав (нині їх – 29) (http://poltava.to/project/692/). 

Євроспорт  Магазин "Євроспорт" працює в Вінниці з листопада 2007 року  (https://20.ua/vn/ 

magazinyi-supermarketyi/tovaryi-dlya-aktivnogo-otdyiha/evrosport.html). 

Євростат – це статистична служба Європейського Союзу, яка займається збиранням статистичної 

інформації у державах – членах ЕС та гармонізацією статистичних методів, що використовується цими 

країнами (http://uristinfo.net/uchebnye-materialy/282-pravova-statistika-vv-golina), напр.: Згідно з даними 

Євростату, 2011 року у ФРН зафіксовано 7,2 млн. іноземцев, або 9 % усього населення країни (УМ, 

№ 101, 13  14.07.2012, с. 5). 

Євростілець – Тут можна пригадати всю історію: поговорити про владу, взаємозаліки 

дев’яностих, яких так і не складено, опозицію, з під – якої Янукович вибив «євростілець», після чого 
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вони виявилися абсолютно безпорадними, стан суспільної свідомості, настроїв… (Д, № 194  195, 25  

26.10.2013, с. 4). 

Євросуд – Незабаром має з’явитися рішення Євросуду, і дуже вірогідно, воно буде на користь 

Тимошенко (ГпУ, № 20, 15.02.2013, с. 8). 

Євротиша − Втомившись це слухати, вирішила – навіщо занурюватись в євротишу, якщо можна 

взяти прості бігові лижі, і хоч на півгодини ввечері вийти в парк (Д, № 18  19, 03  04.02.2012, с. 7). 

Євротон – назва фірми (ЄДР 2012). 

Євротрейдинг – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Євротріскотня – Пішла єврогра – затихла євротріскотня (УМ, № 85, 14.06.2012, с. 1). 

Євротури − Формально вболівальники поділені на дві групи. Перша − це так звані організовані 

фани, які придбали євротури у туристичних операторів (ВК, № 49, 04.05.2012, с. 7). 

Євротурнір – Якщо повернутися до того моменту, коли 2008 року нашу країну назвали серед 

майбутніх господарів футбольного євротурніру, то можна помітити, як за досить короткий період 

футбол почав змінювати Україну буквально на очах (ІЗ, № 36, 08.09.2011, с. 14). 

Єврофани − На російській та українській митниці спросять процедури для єврофанів 

(http://www.ukraine 2012.gov.ua). 

Єврофіт – Сьогодні лише кожен п’ятий школяр та кожен десятий студент мають достатній 

рівень рухової активності. Це – один із найнижчих показників у Європі. Водночас 60 % українських 

школярів неспроможні виконати вимоги загальноєвропейських тестів фізичної підготовки «Єврофіт» 

(Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 2). 

Євроформат − назва команди з пляжного футболу, напр.:  А в матчі за бронзу зійшлися ще дві 

столичні команди – «Євроформат» і «Артур Мьюзік» (http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/4162). 

Євроформатівец – В основний час команди переможця не виявили – на дубль «євроформатівця» 

(http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/4162). 

Єврофоруми − Більше того, українські синхроністи вперше в історії своїх виступів на 

єврофорумах спромоглися здобути «срібло» (УМ, № 76, 29.05.2012, с. 1). 

Єврофутбол − Кореспондент «Вечірки» зустрівся з відповідальним за висвітлення єврофутболу 

заступником генерального директора НТКУ Михайлом Метревелі (ВК, № 60, 07.06.2012, с. 9). 

Єврочек – чеки, які приймають до оплати в будь-якій країні-учасниці європейської банківської 

системі (ССІС 2008, с. 233). 

Єврочемпіонат − Хоча для випуску футболок, кухлів і прапорців із символікою єврочемпіонату 

будь-яка компанія повинна отримати … (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 4). 

Єврочиновники – Деякі єврочиновники навіть визнали – Євросоюз все – таки помилився з 

вимогами щодо України, головне, виявляється, тиск Росії (Д, № 219  220, 29  30.11.2013, с. 5). 

Еколенд (англ. еuroland) – це школа нового формату (http://ekoland.lviv.ua/elementary-school/), 

напр.: Всі сфери діяльності в «Еколенді» взаємопов’язані і поєднані в цілісну модель розвитку дітей 

(http://ekoland.lviv.ua/elementary-school/). 

З 

Забайоне (італ. zabaione) – це полуничний мус, класичний італійський десерт (http://їжа.in.ua/ 

рецепт/забайоне), напр.: Дуже красиво забайоне виглядає в прозорих келихах (http://їжа.in.ua/рецепт/ 

забайоне).  

Запінг (англ. zapping) – перемикання каналу телеглядачем за допомогою дистанційного  пульта  

управління у момент появи реклами (http://studopedia.org/10-84442.html), напр.: Намагаючись боротися 

із запінгом, «Video International», наприклад, синхронізувало вихід рекламних блоків, на тих 

телеканалах, де ними контролюється рекламний час (http://studopedia.org/10-84442.html). 

Зачепер (англ. zatseper) – Героїв відомого мультфільму Шапокляк і крокодила Гену та 

Чебурашку, які подорожували на даху поїзда, також можна вважати зачеперами (ІЗ, № 41, 

13.10.2011, с. 21). 

Зачепінг (англ. zatseping) – 1) Історія свідчить, що зачепінг як явище існував ще за часів 

Радянського Союзу (ІЗ, № 41, 13.10.2011, с. 21); 2) З переходом колій все зрозуміло, а «зачепінг» – це 

молодіжний рух пов’язаний з проїздом у місцях, не пристосованих  для цього (http://www.misto.vn.ua/ 

ua/home/days/8173). 

Зомбі (англ. zombi) – 1) ожилий мрець, який , за повірями, виконує волю того, хто викликав його 

дух; 2) амер. особа, яка характеризується мовчанням, безхребетністю, механічною поведінкою; 3) амер. 

коктель із фруктового соку, рому, абрикосовому бренді тощо із льодом (ССІС 2011, с. 241). 

Зомбі-апокаліпсис – назва акції, напр.: Сьогодні запорожці долучилися до акції «Зомбі-

апокаліпсис» (http://www.radiosvoboda.org/media/photogallery/27190865.htm). 

http://www.ukraine/
http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/4162
http://www.ffu.org.ua/ukr/fans/globus/4162
http://ekoland/
http://ekoland/
http://їжа.in.ua/
http://їжа.in.ua/
http://www.misto.vn.ua/
http://www/


276 

 

  

Зомбі-бійці – Візьміть участь у великому файтингу на конкурсі зомбі-бійців! (http://lioflash.com. 

ua/view/1090/dick-douche-zombie-lab). 

Зомбі-вірус – Зараження «зомбі-вірусом» проблема, яка стосується кожного (http://zillya.ua/ 

shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-«zombі»). 

Зомбі-горори – Якщо ви не є прихильником зомбі-горорів, сьогодні є нагода якщо не навернення, 

то знайомства (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 19). 

Зомбі-грим – Якщо хтось не може чи не хоче сам зробити зомбі-грим (http://vk.com/topic-

55303599_28531057). 

Зомбі-картка – назва файлу. 

Зомбі-комп’ютер – це комп’ютер, інфікований Malware-програмами, що дозволяють хакерам 

отримати права видаленого управління системою і використовувати її в злочинних цілях (http://ito. 

vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist/stud_rob/), напр.: Більше 80 % світового спаму розсилається з зомбі-

комп’ютерів (http://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-«zombі»). 

Зомбі-моб – У Запоріжжі пройшов «зомбі-моб» (фотогалерея) (http://www.radiosvoboda.org/ 

media/photogallery/27190865). 

Зомбі-новини – Я реально співчуваю людям, яких годують такими зомб-новинами (Д, № 29 – 30, 

29 – 30.11.2013, с. 19). 

Зомбі-реабілітація – назва фільму, напр.:  Друзі головного героя фільму, Джордж: Зомбі-

реабілітація, Джорджу різними способами намагаються допомогти адаптуватися до його нового 

стані (http://vse-online.net/news/dzhordzh_zombi_reabilitacija_dzhordzh_zombi_reabilitacija_2011/2012-06-

17-1522). 

Зомбі-суші – Раптово на всіх відвідувачів і персонал нападають зомбі-суші, які роками 

виношували план помсти (http://ukrainefilm.com/films/zombi-sushi). 

Зомбі-ленд – назва фільму, напр.: Вчора вечером по Інтеру дивилися Зомбі-ленд (з розмови). 

Зомбівський гумор – Але це теж мертвий зомбівський гумор, він немає не тільки життя, але й 

обличчя «Щоб у тебе все було, і тобі за це нічого  не було!»  (http://publikator.org.ua/texts/show/1306/) 

Зомбування – перетворення людини на зомбі, на того хто беззаперечно підкоряється чужій, як 

правило, злій волі (ССІС 2006, с 288), напр.: Перше, що потрібно зробити, щоб захистити комп’ютер 

від «зомбування» – це встановити антивірусну програму (http://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-

diznatisya-shcho-vash-kompyuter-«zombі»). 

Зомбувати – перетворювати в зомбі (НСІС 2008, с. 250). 

Зомбовані – Зокрема, для вчинення атак чоловік використовував спеціальне програмне 

забезпечення, яке давало змогу на відстані керувати мережею з понад п’яти тисяч «зомбованих» 

комп’ютерів, розташованих у різних країнах світу (ІЗ, № 3, 17.01.2013, с. 7). 

Зомбоящик – це ящик, який зомбує, тобто телевізор (http://myslovo.com/?dictionary=зомбоящик), 

напр.: Саме тоді, на мою [Роман Кабачій] думку, необхідність виживання більшості населення (котра 

спричинила падіння рівня затребуваності якісного культурного продукту), а жадоба наживи кількох 

олігархів перетворили ТБ на «зомбоящик» (Д, № 140 – 140, 9 – 10.08.2013, с. 18). 

Зомбізація (англ. zombi) – Зомбізація народу стає очевидною нині, коли виконавці подібних пісень 

навіть не замислюються, що вони співають (https://www.ridivira.com/uk/suspilstvo/541-khristiyanizm-i-

komunizm). 

Зорб (англ. zorb) – це прозора надувна куля діаметром 3,2 м, всередині якого знаходиться ще одна 

куля діаметром 2 м, де і розміщується пристебнутий «зорбонавт» під час спуску (http://gora.com.ua/ 

зорбінг/), напр.: Спуск з гори в зорбі – чудовий влітку, ну а взимку – це просто неймовірні відчуття! 

(http://gora.com.ua/зорбінг/). 

Зорбінг (англ. zorbing) – це один з нових видів екстремального спорту, що полягає в спуску 

людини з гори в надувній прозорій кулі, так званому зорбі (http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?Newsid= 

16842), напр.: Зорбінг – це одночасно і політ, і відчуття невагомості, і вільне падіння (http://www. 

ozzon.com.ua/zorb.php). 

Зооленд (грецьк. zoonland) –мережа магазинів (http://in.ck.ua/zoolend). 

І 

Івент (англ. event) – 1) розважальне або рекламне подання, здійснюване на театральній сцені, 

кіно- або телелекрані, на спортивній або цирковій арені з використанням різного роду сюжетних ходів, 

образотворчих прийомів, світлової техніки, комп’ютерної  графіки і т. п. (http://infotour.in.ua/alekseeva. 

htm), напр.: Поняття івенту включає в себе подію, захід, церемонію і шоу (http://іnfotour.in.ua/alekseeva. 

htm); 2) назва компанії (ЄДР 2012). 

http://lioflash/
http://zillya.ua/
http://www/
http://vse-online.net/news/dzhordzh_zombi_reabilitacija_
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http://myslovo.com/
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http://іnfotour.in.ua/
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Івент-агентство – Працівники івент-агентств кажуть, що кияни не позбавлені оригінальності – 

часто замовляють, скажімо, Діда Мороза – жінку, або Снігуроньку – чоловіка (ВК, № 188, 23.12.2011, 

с. 3). 

Івент-аналіз – методика спрямована на обробку інформації, яка показує, хто говорить або робить, 

що говорить або робить, по відношенню до кого і коли говорить або робить 

(http://studies.in.ua/mpd_seminar/896-vent-analz-v-poltichnih), напр.: В даний час івент-аналіз має дуже 

широкі області застосування – вивчення військових конфліктів, проявів політичного насильства,  

масових виступів і динаміки переговорі (http://studies.in.ua/mpd_seminar/896-vent-analz-v-poltichnih-

dosldzhennyah.html). 

Івент-бізнес – Істинне задоволення в тому, що саме івент-бізнес дав мені найбільшу свободу в 

плані вибору локації перебування (http://ogo.ua/articles/view/2013-11-10/44563.html). 

Івент-близнюк – У результаті ми отримуємо десятки сірих івентів-близнюків, які просто не 

відрізняються один від одного, а від проекту до проекту змінюються лише цифри на графіках та 

доповідачі (http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/220). 

Івент-експерт – Багато івент-експертів вважає, що якщо в рамках ділового спеціального заходу 

є можливість ілюструвати контент, то це треба обов’язково робити (http://firearticles.com/economika-

pidpryemstv/220). 

Івент-індустрія – У світі івент-індустрія активно розвивається  впродовж останніх 10 –

15 років (http://www.lp.edu. ua/node/7777). 

Івент-комфорт – назва агентства (ЄДР 2012). 

Івент-маркетинг – Однак для досягнення максимальної ефективності подібних проектів 

необхідно розуміти, що вони одночасно лежать у двох площинах: івент-маркетингу і безпосередньо 

бізнес-активності компанії (http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/220). 

Івент-менеджер – Цікаво, що івент-менеджери нині потрібні не лише в спеціалізованих 

агентствах: великі компанії часто прагнуть мати свого власного фахівця, який добре знає потреби й 

інтереси персоналу й організує події йому до смаку (http://www.lp.edu.ua/node/7777). 

Івент-менеджмент – Також як і подієвий туризм, подієвий або івент-менеджмент – це 

динамічна професійна область, в якій туристи – це споживачі на потенційному ринку запланованих 

заходів, а індустрія туризму стала зацікавленою особою в їх успіхах і привабливості (http://infotour. 

in.ua/alekseeva.htm). 

Івент-напрямок – До речі, на цю дату всіх найкращих Дідів Морозів розібрали,–розповів нам 

керівник івент-напрямку івент-агентства «Прошка» Максим Діденко (ВК, № 188, 23.12.2011, с. 3). 

Івент-організації – Система працює дуже просто: на сайті розміщено інформацію про суттєві 

знижки від 50 % (нерідко знижка сягає 98 % !) у найрізноманітніших закладах – магазини, салони краси, 

спортивні клуби, турагенції, служби доставки їжі, ресторани, нічні клуби, івент-організації, компанії 

сервісного обслуговування авто, навіть клініки (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 12). 

Івент-подія – Маленька тендітна рівнянка Юлія Тарасова вже близько 15 років організовує та 

проводить масштабні івент-події по всьому світу (http://ogo.ua/articles/view/2013-11-10/44563.html). 

Івент-послуги – Івентор обов’язково повинен орієнтуватися на ринкові івент-послуги – 

готувати презентації та ефективно надавати інформацію, вміти знаходити якісних постачальників 

технічного обладнання, контролювати процес підготовки та саму роботу усіх компонентів, необхідних 

для реалізації відповідного заходу (http://knukim.edu.ua/novunu/pro-kreativni-aspekti-organizatsiyi-iventiv/).  

Івент-проект – А.Н. Пасмуров стверджує, що «будь-який івент-проект – це відображення 

бізнес-ідеї та стратегії компанії» (http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/220). 

Івент-сервіс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Івент-стиль – Люди, які перебувають постійно у пошуках якогось нового напрямку (ну немов би 

модерн-м’юзик), знову ж таки, повсякчас стикаються з тим напрямком мистецтва, який був на 

початку 20 століття (інвент-стиль був у живописі, архітектурі, авангарді 20-х років) (Д, № 72 – 73, 

19 – 20.04.2013, с. 15). 

Івент-сфера – Гарантом якості події для наших гостей часто є саме репутація організаторів, 

адже івент-сфера – це процентів на 80 бізнес особистих контактів (http://ogo.ua/articles/view/2013-11-

10/44563.html). 

Івент-туристи – Також слід з’ясувати, чим займаються під час своєї подорожі так звані «івент-

туристи» і скільки вони витрачають (http://infotour.in.ua/alekseeva.htm). 

Інвентівець – А це що у нас за івентівець такий? Га! (з розмови). 

Івентор (англ. eventor) – фахівець із планування, організації і проведення івент-проектів (http:// 

knukim.edu.ua/novunu/pro-kreativni-aspekti-organizatsiyi-iventiv/). 

http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/
http://infotour/
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Індент (англ. ident) – 1) це разове комісійне доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої 

країни на купівлю визначеної партії товару (НСІС 2007, с. 287), напр.: Індент, що надає комісіонерові 

право вибору виробника і не містить точної інформації про товар, який замовляють, називається 

відкритим (http://imanbooks.com/book_570_page_65); 2) документ з відкритим дублікатом (СУМ 2011, 

с. 265). 

Імейл (англ. e(lectronic)-mail) – інф. спосіб електронного зв’язку, що здійснюється за допомогою 

модему й дозволяє передавати та приймати текстові повідомлення з одного комп’ютера на інший (НСІС 

2008, с. 257), напр.: У жодному разі не відповідайте на спам і не переходьте за посиланнями, які 

містяться в ньому, бо так ви лише підтвердите, що користуєтесь своїм імейлом, й одержуватимете 

ще більше спаму (М, № 3, 28.03.2013, с. 27). 

Імідж (англ. imаgе) – 1) цілеспрямовано сформований образ кого-небудь (ССІС 2006, с. 298), 

напр.: Важливим напрямком у діяльності зі створення іміджу є його презентація (Мі, № 03, березень, 

2010, с. 33); 2) образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку (НСІС 2007, с. 280), 

напр.: Приємно що юні спортсмени підтримують імідж спорткоманди на належному рівні (ІЗ, № 26, 

26.06.2014, с. 21); 3) Імідж – засіб досягнення стратегічної мети політичної орієнтації — прийти до 

влади й утримати її (http://politics.ellib.org.ua/pages-2249.html). 

Імідж-авто – назва автосалону (ЄДР 2012). 

Імідж-арт – назва навчального центру. 

Імідж-білдінг – це соціально-комунікаційна технологія утворення позитивного чи нейтрального 

образу фігуранта (http://5fan.info/rnaotryfspolbewyfs.html), напр.: Рекламування таких товарів 

відбувається за допомогою прийомів престижної реклами, конституювання образу товару (імідж-

білдінг, створення спеціальних товарних знаків, так званих брендів), що дає змогу забезпечити 

індивідуальність цих товарів (http://library.if.ua/book/126/8266.html). 

Імідж-борд – форум, спеціалізований для обміну зображеннями (http://dramatica.org.ua/CP#Child_ 

pornography), напр.: Власне іміджборди, попри те що й унікальні за умовами спілкування, які там 

створюються, не єдині наближені до вказаних у визначенні параметрів (http://dramatica.org.ua/ 

CP#Child_pornography). 

Імідж-бук – назва журналу, напр.: Імідж-консультації: визначення завдань та створення Імідж-

бука (http://asgarda.com.ua/inshi-propozitsiyi/vash-novij-obraz-z-ologoyu-lonchakovoyu/midzh-konsultatsiya-

viznachennya-zavdan-ta-stvorennya-imidzh-buka). 

Іміджева складова – Більше того: після дискусії з президентом Європейської поліцейської спілки 

(EPV) мені запропонували підготувати концепцію іміджевої складової діяльності цієї організації (ІЗ, 

№ 50, 12.12.2013, с. 19). 

Іміджева втрата – Цього разу партія Віталія Кличка вирішила не наступати на граблі і 

підтримала єдину позицію в проблемних округах всієї опозиції. І зроблено це було, наймовірніше, з суто 

прагматичних міркувань: повторні «ігри в праймеріз», які торік завадили сформувати демократичну 

парламентську більшість, обернулися б для УДАРу непоправною іміджевою втратою, а отримати  

додаткові мандати фракція Кличка навряд чи змогла б (К, № 40, 18.10.2013, с. 2). 

Імідж-еліт – назва агенства (ЄДР 2012). 

Імідж-інформація – Матеріали зі знаком Р публікуються на правах реклами або імідж-

інформації (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 24). 

Іміджіологія – галузь політичної науки, що вивчає проблеми утвердження в суспільній свідомості 

образів політичних інститутів (держави, політичних партій, організацій, установ) та окремих політичних 

лідерів, розроблює сукупність політичних прийомів, технологій і засобів формування в суспільній 

свідомості відповідних образів реальних суб'єктів політики (http://politics.ellib.org.ua/pages-2249.html). 

Імідж-Клуб – «Імідж-Клуб» займається продажем товарів для здоров’я, краси та дому поштою 

(http://www.imageclub.com.ua/?id_page=8). 

Імідж-майстр – назва перукарні (ЄДР 2012). 

Імідж-медіа – назва видавничого дому (ЄДР 2012). 

Іміджмент – професійна політична реклама (здебільшого в період передвиборчої кампанії) (ССІС 

2006, с. 298). 

Імідж-оптика – назва компанії (ЄДР 2012). 

Імідж-освіта – назва підприємства (ЄДР 2012). 

Імідж-прес – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Імідж-принт – назва видавничо-поліграфічного комплексу (ЄДР 2012). 

Імідж-проект – На виході Полтава має отримати свій рецепт формування бренду: не логотипу, а 

повноцінного імідж-проекту (М1, № 2, лютий 2015, с. 5). 

http://asgarda.com.ua/inshi-propozitsiyi/vash-novij-obraz-z-ologoyu-lonchakovoyu/
http://politics/
http://www.imageclub/
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Імідж-профі – назва компанії (ЄДР 2012). 

Імідж-сервіс – назва салону реклами (ЄДР 2012). 

Імідж-студія – назва студії сучасного стилю та моди (ЄДР 2012). 

Імідж-текст – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Імідж-текстиль – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Імідж-тур – назва турагенції (ЄДР 2012). 

Імідж-юніт – назва чипа. 

Іміджмейкер (англ. imаgеmaker) – спеціаліст із питань створення іміджу державного діяча, 

публічного політика, громадського діяча і т. ін. (ВТССУМ 2009, c. 492), напр.: Яке відношення до 

політичного життя мають узгоджені фракцією чи написані іміджмейкерами тексти? (УМ, № 18, 03 

– 04.02.2012, c. 17). 

Іміджмейкінг (англ. imagеmaking) – 1) процес створення іміджу, одна з форм політичної реклами 

(НСІС 2008, с 257); 2) це соціально-комунікаційна технологія утворення позитивного чи нейтрального 

образу фігуранта (http://5fan.info/rnaotryfspolbewyfs.html), напр.: Призначення заходів іміджмейкінга – 

інформаційна конкуренція, що має метою формування керованого іміджу кандидата, політичної 

партії, ідеології й т.п. (http://studopedia.su/9_43299_funktsii-politichnogo-imidzhu.html). 

Іміджмейкерство – Реклама, іміджмейкерство, паблік-рилейшнз – це області вправного 

маніпулювання довірливою публікою (http://studopedia.su/6_24938_pravda-i-brehnya). 

Іміджмейкеський – За кількі днів їй запропонували роботу в німецькій іміджмейкерській 

компанії в Києві (http://pravdaua.com/trueua/2014/05/23/9844). 

Імобілайзер (англ. immobiliser) – це спеціальний пристрій, що не допускає  викрадення  

автомобіля. При спробі несанкціонованого проникнення в машину вона подає власнику гучний сигнал, 

головна мета якого привернути увагу і відлякати злочинця (http://autopark.pp.ua/711-mmoblayzer-scho-

ce.html), напр.: Сьогодні майже всі сучасні автомобілі оснащені штатним імобілайзером (http:// 

autopark.pp.ua/711-mmoblayzer-scho-ce.html). 

Імплант (англ. implant) – це такий собі корінь штучного зуба, схожий на гвинт, вживлюється у 

кісткову тканину (http://mydentist.ua/ukr/implantatsiya/), напр.: Стоматології Києва запропонують вам 

безліч видів зубних імплантатів – коренеподібні, пластинкові, мініімпланти і т.д. (http://mydentist.ua/ 

ukr/implantatsiya/). 

Імплантувати – Білорусам хочуть імплантувати біочипи у березні (http://tsn.ua/vauka_it/ 

bilorusam-hochut-implantuvati-biochipi.htm/). 

Імплантація – Імплантація складається з двох частин: перша – це встановлення в кістку ясен 

титанового шурупа, а друга – це фіксація штучного зуба (http://mydentist.ua/ukr/implantatsiya/). 

Інарі-дзуші (яп. 稲荷寿司) – суші виготовлені у вигляді мішечків смаженого тофу  з рисом і  

начинкою (https://sites.google.com/site/japabout/kultura/kuhna). 

Індент (англ. indent) – замовлення яке йде від імпортера комісіонеру (тобто навпаки) на купівлю у 

країні експортера товарів, (http://library.if.ua/book/37/2463.html), напр.: Він може бути закритим, якщо 

імпортер точно вказує у замовленні, де і що купити, і відкритим, якщо індент надає  комісіонеру  

право вибору покупця  (http://library.if.ua/book/37/2463.html). 

Інет (англ. internet) – скорочена назва мережі Інтернет. 

Інжиніринг (англ. enginеering) – 1) комплекс інженерно-консультативних послуг дослідницького, 

проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру тощо в галузі виробництва й 

реалізації продукції; 2) діяльність з надання таких послун (ССІС 2006, с. 304); 3) здійснення за 

контрактом з іноземним замовником ряду робіт і надання послуг економічного, фінансового чи іншого 

характеру тощо (СУМ 2011, с. 266); 4) це сукупність інтелектуальних видів діяльності, що мають за 

кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов’язані з 

реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та 

ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління, на базі сучасних 

науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов й факторів реалізації проектів 

(http://pidruchniki.com/17701017/ekonomika), напр.: Інжиніринг є однією з форм послуг виробничого 

характеру (http://pidruchniki.com/17701017/ekonomika). 

Інлайн борд (англ. in-line board) – спортивний снаряд, призначений для швидкісного спуску зі 

схилів і гір, катання з кайтом або кайтвінгом, а також виконання різних стрибків і трюків  (http:// 

wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=441272), напр.: Інлайн борд являє собою комбіновану конструкцію, що 

складається з передньої і задньої рами зі встановленими в них колесами велосипедного типу, підстави – 

деки, на яку встановлені кріплення для ніг (http://wikitwiki.in.ua/index.php?Newsid =441272). 

http://pravdaua/
http://autopark.pp.ua/711-mmoblayzer-scho-ce.html
http://autopark.pp.ua/711-mmoblayzer-scho-ce.html
http://mydentist/
http://tsn.ua/vauka_it/%20bilorusam-hochut-implantuvati-biochipi
http://tsn.ua/vauka_it/%20bilorusam-hochut-implantuvati-biochipi
http://mydentist.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%83
http://library/
http://library/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikitwiki.in.ua/index.php
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Інлайн-скейтинг (англ. in-line-skathing) – 24 з них взяли участь у зйомках, продемонструвавши 

кожен свій вид спорту: зокрема, футбол, гімнастику, інлайн-скейтинг, важку атлетику  (http://ua. 

korrespondent.net/strange/1389125). 

Інсайдер (англ. insider) – особа, яка завдяки своєму службовому становищу або спорідненим 

зв’язкам має доступ до конфіденційної інформації про діяльність банку, що недоступна широкій 

громадськості, та може використовувати її у власних цілях з метою збагачення, одержання 

неконкурентних переваг, привілеїв тощо (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123342). 

Інсайдерська система – це така система, при якій власність сконцентрована в руках кількох осіб 

(як юридичних так і фізичних), які володіють великими частками корпоративного майна (http://bookss. 

co.ua/book_korporativne-upravlinnya_820/3_2.1/-nsajderska-ta-autsajderska-sistemi-korporativnogo- 

upravlinnya). 

Інсайт (англ. insite) – 1) це процес, за допомогою якого людина раптово усвідомлює логічні 

зв’язки між проблемою і відповіддю (http://dvdrw.name/ua/psihologia/psikhologiya-spilkuvannya/67-

insait1), напр.: З точки зору Р. Хенлі, інсайт – це незвичайний спосіб одержання звичайного типу 

розуміння (http://dvdrw.name/ua/psihologia/psikhologiya-spilkuvannya/67-insait1); 2) у гештальтпсихології – 

момент розв’язання розумного завдання як раптового «замикання поля» (ССІС 2006, с. 306); 3) акт 

безпосереднього розуміння в інтуїтивної теорії пізнання (НСІС 2008, с. 264). 

Інсорсинг (англ. insourcing) – це створення власних автономних струтурних одиниць (компаній), 

що здійснюють спеціалізовані послуги, як підрозділам підприємства, так і зовнішнім контрагентам 

(http://www.stattionline.org.ua/ekonom/75/11139-logistichnij-insorsing), напр.: На наш погляд, останнє 

визначення найбільше відповідає сутності логістичного інсорсингу як стратегії менеджменту витрат 

(http://www.stattionline.org.ua/ekonom/75/11139-logistichnij-insorsing). 

Інтермегабілінг (лат. inter mega billing) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Інтермегамаркет (лат. intermegamarket) – назва магазину косметики у м. Київі. 

Інтернет (англ. internet) – міжнародна комп’ютерна мережа (ССІС 2011, с. 266), напр.: Інтернет, 

як у режимі он-лайн, так і через електронну пошту (ІЗ, № 18 – 19, 12.05.2011, с. 21). 

Інтернет-авантюра – Можна згадати, що фінансована з того ж бюджету швидка допомога в 

Києві приїжджає через 30-40 хвилин, і з озлобленою бригадою медиків, – тоді інтернет-авантюра 

київської влади взагалі обурює (ГпУ, № 73, 24.05.2012, с. 8). 

Інтернет-адреса – Щоб не вичислили, звідки пишу, користувався (перекупник Юрій) 

зашифрованою інтернет-адресою (ГпУ,  № 73, 24.05.2012, с. 3). 

Інтернет-актив – УМХ, КР Media СКМ об’єднують інтернет-активи (http://www.Telekritika/ 

ua/news/2011). 

Інтернет-анонімність – В Україні ж ситуація з інтернет-анонімністю просто кричуща (ІЗ, 

№ 45, 10.11.2011, с. 17). 

Інтернет-арт – Інтернет-арт зібрали у Берліні (http://artukraine.com.ua/n/internet-art). 

Інтернет-асоціація – Минулого тижня рух «Стоп цензурі!» та Українська інтернет-асоціація зі 

свободи слова підбила підсумки медійного року (Д, № 240 – 245, 30 – 31.12.2011, с. 18). 

Інтернет-аудиторія – Сьогодні ж з упевненістю можна сказати одне: відмовившись від 

традиційного ТБ із його «принципами» роботи, думаюча інтернет-аудиторія досить чуттєво реагує 

на будь-які подразники, зокрема коли її знову намагаються годувати неякісним інформаційним 

продуктом (Д, № 7 – 8, 17 – 18.01.2014, с. 18). 

Інтернет-аукціон – аукціон, що відбувається у мережі Інтернет, учасники якого дистанційовані 

один від одного (http://bibl.com.ua/informatika/7092/index.html), напр.: Другим, а, може, й першим за 

популярністю серед людей, необтяжених совістю, став обман на інтернет-аукціонах (ІЗ, № 5, 

02.02.2012, с. 13). 

Інтернет-банк – За допомогою таких чудових сервісів, як інтернет-банк «Приват 24», «SMS-

банкінг», «Платежі за безкоштовним телефоном 3700», а також мобільних додатків для iPhone і 

Android Ви можете робити майже все, заради чого раніше доводилося відвідувати відділення! (РПр 

2013, с. 1). 

Інтернет-банкінг – це послуга, що надає доступ до звичайного банківського обслуговування та 

послуг у будь-який час та з будь-якого комп’ютера,  що  підключений  до мережі Інтернет  (http://www. 

nadrabank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=3316), напр.: «Інтернет-банкінг» – дозволить цілодобово 

управляти своїми рахунками в режимі он-лайн (РБU 2013, с. 1). 

Інтернет-безпека – На думку одного експерта з питань інтернет-безпеки, цей випадок 

(заблоковано доступ до сайтів) демонструє проблеми з роботою інтернет-фільтрів (Д, № 145 – 146, 

16 – 17.08.2013, с. 15). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://bank.gov.ua/control/
http://www.stattionline/
http://www.stattionline/
http://www.telekritika/
http://artukraine.com.ua/
http://www/
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Інтернет-бізнес – Законодавча ініціатива німців стала прецедентом у світовому інтернет-

бізнесі (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 19). 

Інтернет-блогер – Інтернет-блогер Magic of Rahat вирішив розіграти працівників кількох 

закладів фаст-фуду в досить неординарний спосіб (ІЗ, № 43, 24.10.2013, с. 30). 

Інтернет-браузер – Наприклад, найвідоміший інтернет-браузер Internet Explorer використовує 

порт 80, поштові програми (наприклад, OutlookExpress), використовують відразу 2 порти, для 

відправки пошти SMTP-порт 25 та для прийому РОР порт 110 (ЗМР 2 2009, с. 54). 

Інтернет-вай-фай – Реконструйоване у сучасному стилі приміщення прес-центру оснащене 

мультимедійною технікою, інтернет-вай-фаєм, можливостями оперативної передачі інформації, 

створені сторінки керівників управління в соціальних мережах (http://uk-ua.facebook.com/udaicv/posts/ 

516125251782830:0). 

Інтернет-версія – Письменник Марк Форсайт, який користується читальним залом Британської 

бібліотеки, не зміг отримати доступ до інтернет-версії п’єси Шекспіра «Гамлет», тому що її текст 

«містить насильство», повідомляє Російська служба Бі-бі-сі (Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 15). 

Інтернет-видання – це інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію 

засобу масової інформації (ЗМІ), має свою постійну аудиторію (https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/ 

123456789/49258), напр.: У січні популярне інтернет-видання «ЛітАкцент», яке, до речі, нещодавно 

відзначило четверту річницю, оголошуватиме переможців свого рейтингу в номінаціях «Художня 

література» і «Літературознавство» (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с 31). 

Інтернет-відгуки – Серед інтернет-відгуків про якість послуг у вашому медцентрі часто 

трапляється вислів «європейський рівень» (Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 37). 

Інтернет-відділ – Саме тому 2001 – го року, тоді ще в Центрі громадських зв’язків МВС України, 

був створений інтернет-відділ і запущений в роботу його інформаційний веб-сайт http://musinfo (ІЗ, 

№ 22, 02.06.2011, с. 30). 

Інтернет-відображення – «Інтернет-відображення» публіцистичних текстів та, власне, і всіх 

текстів, розміщених у мережі, частково набуває ознак, що є визначальними для інтернету, – 

недотримання норм (УМІ 2009, с. 81). 

Інтернет-вольниця – Останні два тижні стали досить-таки знаменними в сенсі наступу з боку 

міжнародних та національно-державних структур на інтернет-вольницю, своє рідне гуляй-поле 

всесвітнього павутиння, де сотні мільйонів людей намагаються позбутися будь-якого зовнішнього 

регламентування, крім хіба що неписаних правил поведінки тих чи інших юзерських спільнот (Д, 

№ 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

Інтернет-газета – це інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію засобу 

масової інформації (ЗМІ), має свою постійну аудиторію (https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/ 

49258), напр.: Попри те, що «Фотошторм» відбувався на базі інтернет-газети «Волинь-Times», 

фотокореспонденти відразу чотирьох місцевих видань безпосередньо брали участь у ініціативі, а 

згодом опублікували свої фото звіти (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 19). 

Інтернет-гаманець – Інтернет-гаманець не прив’язаний до конкретного комп’ютера й може 

вільно переноситися (ЗМР 2 2009, с. 150). 

Інтернет-голосування – Ще один гурт організатори (фестивалю «Бандерштат») оголосили 

згодом, адже він визначався шляхом інтернет-голосування (УМ,  № 110, 02 – 03.08.2013, с. 19). 

Інтернет-грамотність – Сьогодні майже 40 % українців має доступ до інтернету, переважно в 

містах. До яких кроків вдавалися інші країни,аби збільшити інтернет-грамотність населення? (Д, 

№ 90, 29.05.2012, с. 7). 

Інтернет-група – Зараз у цій «антихюндайській» інтернет-групі – близько ста учасників (УМ, 

№ 76, 29.05.2012, с. 11). 

Інтернет-дискусія – Яскравий приклад – смайли в інтернет-дискусії (Д, № 194 – 195, 25 – 

26.10.2013, с. 10). 

Інтернет-доступ – При такому розвитку подій об’єднаному гігантові дістанеться ще й третина 

українських абонентів інтернет-доступу (К, № 40, 18.10.2013, с. 17). 

Інтернет-драматурги – Інтернет-драматурги експериментують із формою драматичних 

творів, зокрема в таких творах діють оригінальні персонажі … (УМІ 2009, с. 75). 

Інтернет-драматургія – Названі ознаки текстів драматичних творів не охоплюють усіх 

особливостей мови інтернет-драматургії, проте засвідчують певну специфіку цього жанру 

художнього стилю (УМІ 2009, с. 75). 

http://uk-ua/
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Інтернет-дружба – «Усім доброї ночі, окрім Адольфа Путіна», – написав Аверін. Таким 

зверненням до президента Росії він обурив своїх прихильників серед інтернет-користувачів. Деякі 

навіть погрожували розірвати інтернет-дружбу з актором (Д, № 51 – 52, 21 – 22.03.2014, с. 19). 

Інтернет-економіка – Інтернет-економіка, про яку заговорили останнім часом, неможлива без 

розвитку ефективних платіжних систем, що охоплюють максимальну кількість учасників ринку 

(http://www.content.com.ua/1761). 

Інтернет-експеримент – Останнім із трійки театрів, задіяних у інтернет-експерименті, 

опустить завісу Театр російської драми (Д, № 123, 18.07.2012, с. 12). 

Інтернет-епоха – Крім того, нинішня інтернет-епоха дає змогу працювати не в офісі, а вдома чи 

в будь-якому іншому зручному місці (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 11). 

Інтернет-ефір – Втім, за будь-якої реакції журналісти продовжать свої зустрічі хоча б в 

інтернет-ефірі (Д, № 37 – 38, 28.02 – 01.03.2014, с. 19). 

Інтернет-жанр – Якщо в інструкціях застосовуються схеми, піктограми, знаки логічної 

наступності, і це певною мірою об’єднує інтернет-жанр із традиційним жанром наукового дискурсу, 

то використання в мові інтернет-інструкції емотиконів, засобів емоційного впливу нове … (УМІ 2009, 

с. 105). 

Інтернет-журнал – Скажімо, у інтернет-журналі «Освіта за кордоном» можна знайти масу 

організацій, що займаються обмінами, літнім  працевлаштуванням  (http://www.jobs.ua/ukr/articles/12/ 

101). 

Інтернет-замовлення – Інтернет-замовлення: ultralotos.prom.ua (ВК, № 66 – 67, 12.07.2012, 

с. 25). 

Інтернет-заявка – Нині, щоб потрапити у число 700 щасливчиків на трибунах, треба відіслати 

інтернет-заявку, і все залежить від випадку, а не від твоїх пробивних здібностей (УМ, № 29, 22 – 

23.02.2013, с. 20). 

Інтернет-злочин – В структурі інтернет-злочинів дві третини пов’язані з використанням 

електронних платіжних систем (ІЗ, № 38, 19.09.2008, с. 11). 

Інтернет-ЗМІ – це інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і виконує функцію засобу 

масової інформації (ЗМІ), має свою постійну аудиторію (https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/ 

49258), напр.: Використовуючи технічні можливості текстотворення в мережі, а також відповідну 

термінологію, стиль викладу, зокрема, наближаючи мову інтернет-ЗМІ до розмовної мови, автори 

статей, нарисів, новин таким чином розширюють функціональні можливості публіцистичного стилю 

(УМІ 2009, с. 96). 

Інтернет-знайомий – Та й Андрій, головний герой п’єси Савченко, теж чинять не по-чоловічому, 

як це роблять батько та інтернет-знайомий Квітки, перекладаючи проблеми виживання у «джунглях 

нашого печерного капіталізму» на ніжні жіночі плечі (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 14). 

Інтернет-знайомство – Але якщо он-лайн-спілкування можна припинити, просто вимкнувши 

комп’ютер, то в реальному житті убезпечити себе від неприємностей або й проблем, до яких може 

призвести інтернет-знайомство, не так легко (ІЗ, № 8, 23.02.2012, с. 12). 

Інтернет-індустрія – Бурхливе зростання інтернет-індустрії визначає збільшення популярності 

електронних платежів (ЗМР 2 2009, с. 149). 

Інтернет-ініціатива – Цього разу учасники конференції, зокрема, отримали «рецепти» плекання 

суспільної довіри до своїх проектів від професора теології університету Манітоби, директора Центру 

українських канадських студій доктора Романа Єринюка та ініціатора і координатора однієї з 

найпопулярніших благодійних інтернет-ініціатив «Таблеточки» Ольги Кудіненко (УМ, № 33, 01 – 

02.03.2013, с. 19). 

Інтернет-інструкції – Якщо в інструкціях застосовуються схеми, піктограми, знаки логічної 

наступності, і це певною мірою об’єднує інтернет-жанр із традиційним жанром наукового дискурсу, 

то використання в мові інтернет-інструкції емотиконів, засобів емоційного впливу нове (УМІ 2009, 

с. 105).  

Інтернет-інтерпретації – Мова офіційних документів вищих органів державної влади в 

інтернет-інтерпретації зазнає незначних змін, здебільшого тут  використовують лише гіпертекст 

(УМІ 2009, с. 240). 

Інтернет-канал (англ. internet-канал) – канал зв’язку, по якому здійснюється доступ до мережі 

Інтернет (ВТССУМ 2009, с. 501), напр.: Крім того, у нас («Сбербанк Росії») досить розвинений 

інтернет-канал продажів, який також максимально захищено (Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2012, с. 9). 

Інтернет-каталог – Довідка – Універсальний інтернет-каталог товарів, послуг, фірм, установ 

та підприємств створено саме для Вас (http://dovidka.ua/directorys/view_company). 

http://www.jobs.ua/ukr/
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Інтернет-кафе – кафе, в якому надається доступ до мережі Інтернет (ВТССУМ 2009, с. 501), 

напр.: … для надання інформації або допомоги використовують поштові скриньки на безкоштовних 

поштових серверах, для адміністрування використовуються інтернет-кафе або комп’ютерні клуби, в 

яких немає реєстрації осіб (ЗМР 2 2009, с. 160). 

Інтернет-квитки – Треба зазначити, що системою інтернет-квитків почали користуватися не 

тільки кияни та жителі інших міст України, а й іноземні громадяни (Д, № 123, 18.07.2012, с. 12). 

Інтернет-клас – Цим завданням повною мірою відповідає інфраструктура містечка, до якої 

входять новий навчальний корпус на 20 аудиторій та два лекційні зали, бібліотека з інтернет-класом, 

критий стрілецький тир на 25 і 100 метрів із навчальними аудиторіями та інтерактивними 

тренажерними пристроями (ІЗ, № 6, 02.02.2012, с. 16). 

Інтернет-клієнт-банк – Інтернет-клієнт-банк Кредитпромбанку передбачає тільки перегляд 

залишку по платіжній картці, тому з подальшого розгляду він виключений як слабкий гравець 

(http://ua.Prostobank.ua/e_banking/statti/yak_viglyadae_internet_banking_po). 

Інтернет-клуб – заклад, в якому надають доступ до інтернету (СУМ 2011, с. 268), напр.: … при 

цьому постійно перевіряв наявність надходження коштів на гаманець системи, використовуючи 

послуги інтернет-клубів, чим маскував постійне місце свого перебування (ЗМР 2 2009, с. 159). 

Інтернет-комп’ютерні технології (ІКТ) – Такими для п’ятого та шостого технологічних укладів 

є Інтернет-комп’ютерні технології (ІКТ) (ЗЕ 2008, с. 46). 

Інтернет-компанія – Кілька років тому дві великі інтернет-компанії Яндекс та Google на базі 

своїх он-лайн-карт випустили сервіси з визначення заторів (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 11). 

Інтернет-комунікація – Усі недоліки правової системи, а точніше, її фактична відсутність у 

сфері інтернет-комунікацій, позначаються й на роботі правоохоронних органів … (ІЗ, № 45, 

10.11.2011, с. 17). 

Інтернет-конкурс – До участі в інтернет-конкурсі запрошуються не лише студенти, але й усі 

молоді люди: свої роботи можуть надсилати всі, хто бажає у віці від 14 до 35 років (Д, № 62 – 63, 05 – 

06.04.2013, с. 14). 

Інтернет-користувач – людина, яка користується інтернетом (ВТССУМ 2009, с. 501), напр.: 

Інформація про засновників українських компаній і належні їм частки в статутних капіталах стала 

доступна всіх інтернет-користувачам (УТ, № 43, 25 – 31.10.2013, с. 1). 

Інтернет-література (англ. іnternet-література) – Однією з основних ознак наукового дискурсу – 

суворим дотриманням композиційної будови рецензії – у науковій інтернет-літератури нехтують 

(УМІ 2009, с. 103). 

Інтернет-магазин – інтернет-ресурс, через який можно купити що-небудь (ВТССУМ 2009, 

с. 501), напр.: Напередодні свого зникнення громадянин Булатов придбав вартісний ноутбук, а через два 

дні після цього з його рахунку були зняті гроші за завантаження музики в інтернет-магазині (ІЗ, № 7, 

13.02.2014, с. 4). 

Інтернет-майданчик – Зате зрозуміло, що всі зацікавлені сторони (правовласники, власники 

великих інтернет-майданчиків і чиновники) дійшли принципового консенсусу з приводу боротьби з 

цифровим піратством (К, № 40, 18.10.2013, с. 28). 

Інтернет-мапи – Крім позначених на інтернет-мапи кримчацької та урумської, небезпеки 

зникнення нависла й над караїмською мовою (Е, № 71, 05 – 12.07.2012, с. 14). 

Інтернет-маркетолог – Система WebMoney відома в усьому світі, і з її допомогою можна 

платити хоч у США, хоч у Європі, – розповідає інтернет-маркетолог Євгеній Поліщук (D, № 17, 

11.05.2012, с. 8). 

Інтернет-медіа – Сучасні інтернет-медіа активно використовують цей спосіб комунікації (УМІ 

2009, с. 85). 

Інтернет-мережа – Джерелом пошуку об’єктивної інформації ми обрали інтернет-мережу, де 

нині спостерігаємо найвищий рівень плюралізму думок і де, власне, маємо змогу ці думки побачити в 

повному їх обсязі, а не виокремленими з контексту відповідно до задуму сюжету чи публікації (ІЗ, № 51, 

19.12.2013, с. 12). 

Інтернет-моніторинг – Здійснюючи інтернет-моніторинг, оперативники виявили низку 

оголошень із пропозицією продажу в місті ліків «пара-трал», які містять в собі трамадол (ІЗ, № 51, 

22.12.2011, с. 13). 

Інтернет-обговорення (англ. internet-обговорення) – У забудовника, звісно, діаметрально 

протилежна думка, котру під час інтернет-обговорення мого (Дмитро Десятерик) попереднього 

тексту про двір від 4 липня висловив один із його анонімних палких прихильників (підозрюю, що це або 

якась чиновницька сошка, або троль-найманець), у властивій такій публіці хамській манері порадивши 
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мені звернути увагу на будівлю універмагу «Сільпо» на другому боці Контрактової площі (Д, № 123, 

18.07.2012, с. 2). 

Інтернет-окопи – В умовах, коли парламентські опозиційні партії де-факто перетворилися на 

машини із просування свого лідера на посаду президента, інтелектуалам і громадським активістам 

середнього класу час виходити з інтернет-окопів і об’єднуватися (ГпУ, № 20, 15.02.2013, с. 15). 

Інтернет-організм – З 9 вересня – це (ZIK) єдиний інтернет-організм, мультимедійна 

платформа (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 20). 

Інтернет-освідченість – Яка роль інтернет-освідченості в економічному розвитку країни?  

(Д, № 90, 29.05.2012, с. 7). 

Інтернет-«павутиння» – З оголошень у інтернет-«павутинні» можна дізнатися, що костел 

«приваблює з першого погляду», що реєстраційні роботи там майже завершено і «на порядку денному – 

повернення до храму батальних картин» (УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, с. 21). 

Інтернет-партія – До будівлі Міністерства юстиції намагалися прорватися Дарт Вейдер та інші 

персонажі фільму «Зоряні війни». У такий спосіб активісти й керівники  інтернет-партії України 

протестували проти її закриття (УМ, № 33, 01 – 02.03.2013, с. 8). 

Інтернет-педофілія – Згадуючи інтернет-педофілію, мають на увазі цілу низку явищ, так чи 

інакше пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей у мережі (ІЗ, № 25, 23.06.2011, с. 13). 

Інтернет-пейджер – це програма для інтерактивного спілкування коруставачі 

(http://ito.vspu.net/duplomni_rod/html/blank_version/Dokumentu/2008/Duplomni_robotu/Mуракамець/Site_in

ternet/internet6.htm), напр.: Задля конспірації зловмисник спілкувався із клієнтами з допомогою анонімних 

інтернет-пейджерів, гроші за виконану роботу отримував через віртуальні платіжні системи (ІЗ, 

№ 3, 17.01.2013, с. 7). 

Інтернет-перегони – FF, Opera, IE-чемпіони інтернет-перегонів (http://mobime.com.ua/faq/ 

Programs.htm1). 

Інтернет-письменники – Цей соціально-психологічний факт входження російської культури у 

свідомість багатьох українців засвідчують твори інтернет-письменників, що пишуть українською 

(УМІ 2009, с. 59). 

Інтернет-підприємства – У цивілізованому світі інтернет-підприємства вважають 

стратегічними об’єктами і вони перебувають під контролем держави, який забезпечується через 

ліцензування (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 17). 

Інтернет-піратство – Усе це відбувалося на тлі обговорення в Конгресі двох законопроектів 

«Зупинити інтернет-піратство» (Stop On-line Piracy Act – SOPA) і «Захистити інтелектуальну 

власність» (Protect Intellectual Property Act – PIPA) (Т, № 6, 10 – 16.02.2012, с. 12). 

Інтернет-платіж – Банки почали жорстокіше контролювати інтернет-платежі за допомогою 

платіжних карт (http://ua.prosto.bank.ua/e_banking).  

Інтернет-платежі – Останнім часом українці все більш охоче переходять на інтернет-платежі 

(33 – й канал, № 32, 06.08.2014, с. 11). 

Інтернет-платформа – Нині українці присутні також на сайті lyrikline.org – це така поетична 

інтернет-платформа, де зібрані «живі голоси» поетів з усього світу (Д, № 145 – 146, 17 – 18.08.2012, 

с. 23). 

Інтернет-повідомлення – З відеокадрів видно, що інтернет-повідомлення правоохоронцям 

терористи писали з численними граматичними помилками (ймовірно, спеціально, щоб «заплутати 

сліди, адже більшість із них мають вищу освіту, до того ж один навіть викладав політологію в 

місцевому університеті, а інший – очолював фірму з торгівлі спец технічними засобами охорони) (УМ, 

№ 80, 06.06.2012, с. 6). 

Інтернет-поезія – Емоційність в інтернет-поезії також за допомогою великих літер, коли для 

підсилення експресії виділяються слова, фрази (УМІ 2009, с. 65). 

Інтернет-поліцейський – Воно було би дійсно так, якби не одна дрібниця: лауреатом став 

інтернет-поліцейський (ІЗ, № 44, 03.11.2011, с. 26). 

Інтернет-помічник – Керуйте тарифом та послугами самостійно через інтернет, 

використовуючи послугу «Інтернет-помічник» http://ihelper-prp.mts.com.ua. (РМ 2014, с. 1). 

Інтернет-портал – За повідомленням офіційного інтернет-порталу національного олімпійського 

комітету, Володимир Геращенко, який був відсторонений від виконання обов’язків після розслідування з 

приводу незаконного продажу квитків на Олімпіаду в Лондоні, написав заяву про звільнення (УМ, № 76, 

29.05.2012, с. 2). 

Інтернет-послуга – Проблеми почалися із транспортним рухом – вулиці, прилеглі до Хрещатика, 

були переповнені автівками, високий рівень заторів у центрі зафіксувала інтернет-послуга «Яндекс-
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затори», а все – через перекриття Хрещатика та неефективну роботу світлофорів, які скупчення 

тільки збільшували (УМ, № 77, 30.03.2012, с. 2). 

Інтернет-пошуковик – Дуже сумнівно, якщо враховувати той факт, що навіть на запит про 

якусь математичну формулу інтернет-пошуковик все одно видасть посилання, частина з яких приведе 

на сайти з порнографією (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 17). 

Інтернет-презентація – 24 березня відбулася інтернет-презентація вашого нового альбому Allor 

Nothing. Це – другий (після «Океану Ельзи») оnline-концерт в Україні. Як реагував український глядач на 

подію? Мій он-лайн-концерт відбувався якраз під час аномального снігопаду, тому більшість людей 

стежили за боротьбою з непогодою й навряд чи звертали увагу на музичні події (Д, № 62 – 63, 05 – 

06.04.2013, с. 14). 

Інтернет-прем’єра – На телеканалах немає місця для документального кіно, до того ж мало хто 

ризикне запустити в ефір фільм із назвою «Межигір’я». Тому, одразу після показу регіонами України ми 

зробимо інтернет-прем’єру (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 20). 

Інтернет-провайдер – компанія, яка організує і забезпечує доступ користувачів до глобальної 

мережі (СУМ 2011, с. 268), напр.: На лекції пан Вейгль наводить приклад роботи Ніколаса Роя з групи 

«Надійних роботів» Масачусетського технологічного інституту, яка присвячена захисту приватного 

життя в інтернет-просторі, зокрема збереженню електронного листування інтернет-провайдерами 

(Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2012, с. 19). 

Інтернет-проект – Бо якщо творці ток-шоу, насамперед, звертаються до тих українців, які 

«втікають» від смислів, що пропонує телебачення, в мережу, не шукають для себе простих відповідей 

на складні запитання та передбачуваних схем поведінки (а це, власне, й є потенційна аудиторія будь-

якого аналітичного інтернет-проекту), то самі мусять бутиготовими виходити за межі 

установленої в українському інформаційному просторі постановки питань (Д, № 194 – 195, 25 – 

26.10.2013, с. 19). 

Інтернет-проза – Тут, як і в художній інтернет-прозі, використовують усі засоби створення 

образності, відомі друкованим виданням, проте поетичний твір у мережі Інтернет має свої 

особливості (УМІ 2009, с. 64). 

Інтернет-простір – Остання займає особливе місце в інтернет-просторі, оскільки у користувача 

часто з’являється проблема у перекладі слів, речень, фрагментів текстів (УМІ 2009, с. 112). 

Інтернет-протокол – протокол мережевого рівня для передавання дата грам між мережами (http:// 

compi.com.ua/-tipi-kompyuternih-merej.html), напр.: Як було вказано вище, Інтернет-протокол IP 

взаємодіє, з одного боку, з протоколом більш високого рівня, від якого отримує дані для передачі по 

мережі або якому передає отримані дані, і з протоколами локальної комп’ютерної мережі, яким 

передаються упаковані дані для передачі або від яких приходять пакети даних (http://studopedia.org/4-

162480.html). 

Інтернет-радіо – група технологій передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет (http:// 

wiki.kspu.kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013), напр.: Тоді ж Український медійний центр запустив 

україномовне інтернет-радіо «Сурма» (Surma.dyvy.info) (УМ, № 164, 25 – 26.11.2011, с. 19). 

Інтернет-телебачення – система, заснована на двосторонній цифровій передачі телевізійного 

сигналу через інтернет-з’єднання за допомогою широкосмугового підключення (http://wiki.kspu.kr.ua/ 

index.php/Служби_Інтернету_2013), напр.: Минулого тижня Українська греко-католицька церква 

запустила в мережу власний канал інтернет-телебачення – «Живе ТБ» (Д, № 145 – 146, 16 – 

17.08.2013, с. 19). 

Інтернет-технології – це комунікаційні, інформаційні та інші технології і сервіси, грунтуючись на 

які здійснюється діяльність в інтернеті  або за допомогою  нього  (http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/ 

239-2013-01-07-20-38-19.html), напр.: Простими словами, інтернет-технології – це все, що з 

інтернетом пов’язано, в першу чергу, звичайно сайти у всьому їх розмаїтті, а також: чати, пошта, 

інтернет-магазини, форуми та ще багато всього, що організовано за певними методам в згоді з 

певними правилами на базі певних технічних засобів (мереж, серваков і пр.) і програм 

(http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/239-2013-01-07-20-38-19.html). 

Інтернет-технолог – Ідея буккросингу з’явилася в американського інтернет-технолога Рона 

Хорнбекера (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28). 

Інтернет-трафік – це інформація, яку ви отримуєте та надсилаєте, коли працюєте в інтернеті 

(вхідний та вихідний трафік) (http://alico.if.ua/shho-take-internet-trafik-3/). 

Інтернет-тролі – користувачі, які навмисно розміщують провокаційні коментарі на віртуальних 

форумах (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page=3). 

http://wiki.kspu.kr.ua/
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Інтернет-торгівля – форма здійснення торгівлі товарами чи послугами з використанням 

технічних і програмних можливостей глобальної комп’ютерної  мережі  Internet  (http://www.rusnauka. 

com/15_DNI_2008/Economics/33645), напр.: Існує поняття інтернет-торгівлі Макарової М. В., яке, на 

мій погляд, з’єднує в собі поняття «електронна  торгівля» та  «інтернет  http://комерція»  (http://www. 

rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33645.doc.htm).  

Інтернет-реєстратор – ТОВ «Перший український інтернет-реєстратор» надає послуги з 

реєстрації доменів, професійного хостингу і розміщення інформації у мережі Інтернет (http://www. 

euroindex.ua/index.php). 

Інтернет-реклама – реклама, що розміщується в мережі Інтернет, переважно на добре 

зарекомендованих і популярних веб-сайтах; представлення товарів, послуг або підприємства в мережі 

Інтернет, адресована масовому клієнту і має характер переконання (http://blurb.heaglobe.com/reklama-v-

interneti), напр.: Специфіка інтернет-реклами полягає в тому, що вона спрямована в основному на 

цільову аудиторію, тому в рекламних текстових блоках на сайтах послуговуються термінами, 

зрозумілими лише для обмеженого кола користувачів (УМІ 2009, с. 94). 

Інтернет-репортер – назва сайту, напр.: За кілька років до цього, точніше 2005-го, сайт 

«Інтернет-репортер» опублікував доволі довгий список дорогих автівок (вартістю щонайменше S 60 

тис. кожна), який на той час користувався Янукович-молодший (Т, № 6, 10 – 16.02.2012, с. 16). 

Інтернет-ресурси – додаткові можливості в роботі мобільного телефону за допомогою інтернету 

(СУМ 2011, с. 269), напр.: Переглянувши інші інтернет-ресурси, ми знайшли чимало оголошень, в яких 

«відкритим текстом» або завуальовано йшлося про те, що шукачі роботи мають бути готовими до 

«любовних стосунків» з керівником (ІЗ, № 37, 11.09.2014, с. 12). 

Інтернет-рецензії – Однак у сучасних інтернет-рецензіях залишається один із найголовніших 

складників цього жанрового різновиду наукового твору – оцінка, тобто логічний висновок із твору, 

визначення його сильних і слабких сторін, навіть якщо така оцінка виражена одним словом (УМІ 2009, 

с. 203). 

Інтернет-розрахунки – При використанні систем інтернет-розрахунків, як правило, необхідно 

завантажити із сайту клієнтську програму інтернет-гаманець та встановити її на своєму 

комп’ютері (ЗМР 2 2009, с. 149). 

Інтернет-сайт – Особливе відео зняв редактор інтернет-сайта «Радіо свобода». Це всього лише 

трихвилинна зйомка недільного мітингу на майдані Незалежності, проте з атим виграшним ракурсом, 

що «картинка» одразу розлетілася по світу (Д, № 229 – 230, 13 – 14.12.2013, с. 18). 

Інтернет-свобода – Утім відповідь Банкової на хакерські атаки може зрикошетити по 

інтернет-свободі українців (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 1). 

Інтернет-сервіс – Зокрема, світова спільнота дізналися про шпигунську програму PSISM, за 

допомогою якої можна безперешкодно стежити за людьми і контролювати практично всі інтернет-

сервіси (Д, № 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 18). 

Інтернет-сервіс-провайдери – Також Інтернет-сервіс-провайдери (оператор телекомунікацій, 

що надає послуги доступу до мережі Інтернет) не мають свого правового статусу (Тр 2010, с. 2). 

Інтернет-середовище – Знижену, вульгарну, часто общинну лексику, яка поширена взагалі в 

інтернет-середовищі, використовують і автори художніх творів (УМІ 2009, с. 61). 

Інтернет-серфінг – відвідування різних веб-сторінок за короткій проміж уток часу (http://znayka. 

org.ua/scho-take-internet-serfinh-i-hto-take-vydeobloheryi.html), напр.: Проект передбачає досягнення 

результатів, що повністю відповідають поставленим завданням і навіть більше, особливо у частині 

сприяння інтелектуальному розвитку дітей, завдяки використання можливості спрямування їх 

інтернет-серфінгу на корисні та розвиваючи інтернет-ресурси (http://usmd.org.ua  /projects/). 

Інтернет-співтовариство – Діти ростуть – і теж  вступають  в інтернет-співтовариство 

(http://maxybabynet.ua/ukr/index.php.loc.archive). 

Інтернет-спільноти – Реакція інтернет-спільноти на закриття ех.иа є справжнім Майданом, 

тільки у віртуальному просторі (Ти, № 6, 10 – 16.02.2012, с. 13). 

Інтернет-сторінка – сторінка в Інтернеті (СУМ 2011, с. 269), напр.: Цей канал («Живе ТБ» 

входить у мережу супутникового і кабельного телебачення, але також має свою інтернет-сторінку 

(Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 19). 

Інтернет-структура – Щоправда, через два дні ця інтернет-структура знову почала працювати, 

хоча й не в повному обсязі, але створено прецедент: матеріали у справі внесено до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, вилучені сервери відправлено на експертизу, розпочато розслідування щодо 

порушення авторських прав (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

http://www.rusnauka/
http://blurb/
http://znayka/
http://usmd.org.ua/
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Інтернет-сфера – Та це вже давно не єдиний сервіс, який можна отримати в інтернет-сфері (ІЗ, 

№ 45, 10.11.2011, с. 17). 

Інтернет-твір – Саме тому деякі інтернет-твори побудовані за принципом гіпертексту, у 

частині з них використано засоби інших семіотичних систем, відповідно твір стає семантично 

негомогенним (УМІ 2009, с. 230). 

Інтернет-текст – Написання усіх слів із малої літери – ще одна показова ознака інтернет-

текстів (УМІ 2009, с. 55). 

Інтернет-термінал – Дані про обрані товари надходять в інтернет-термінал (кошик замовлень) 

(ЗМР 2 2009, с. 108). 

Інтернет-термінологія – Щодо довідкових видань, які існують лише в мережі, то це здебільшого 

словники з інтернет-термінології, електронні комп’ютерні енциклопедії, довідники з різних нових 

галузей наук (УМІ 2009, с. 112). 

Інтернет-технолог – Ідея буккросингу з’явилася в американського інтернет-технолога Рона 

Хорнбекера (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28). 

Інтернет-технології – це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів 

комп’ютерної мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій 

(http://matematik.in.ua/index.php/metodichna-robota/vikoristannya-suchasnikh-osvitnikh-tekhologij), напр.: 

УкрСиббанк приділяє чимало уваги розвитку сучасних платіжних інтернет-технологій із початку 

2010 року пропонує клієнтам власну систему інтернет-банкінгу Star 24 (РУСБ 2013, с. 20). 

Інтернет-торгівля – це вид торгівлі, за допомогою якого в мережі можна здійснювати покупки в 

будь-якому місці і в будь-який час (http://www.protorg.com/uk/node/1178), напр.: Це засвідчують численні 

рішення ООН щодо протидії інтернет-торгівлі наркотиками, поширенню в мережі рецептів 

синтезації хімічних наркотиків тощо (УМ, № 33, 01 – 02.03.2013, с. 6). 

Інтернет-трансакції – … ніколи не використовувати пін-код при здійсненні інтернет-

трансакцій, при замовленнях товарів, послуг по телефону чи поштою (ЗМР 2 2009, с. 98). 

Інтернет-трансляція (англ. internet translatio) – Тепер її можна побачити – якщо у вас кабельне чи 

супутникове телебачення або маєте змогу дивитися інтернет-трансляції – на каналі ТВІ 

(УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, с. 17). 

Інтернет-трафік (англ. internet-traffic) – це інформація, яку ви отримуєте та надсилаєте, коли 

працюєте в інтернеті (вхідний і вихідний трафік) (http://alico.if.ua/shho-take-internet-trafik-3/), напр.: За 

умовами такого тарифу клієнт за фіксовану абонплату отримує певний обсяг інтернет-трафіку (Д, 

№ 240 – 241, 2011, с. 32). 

Інтернет-трейдинг – спосіб доступу до торгів на фондовій біржі з використанням інтернету, як 

засобу зв’язку (http://www.ux.ua/a3258), напр.: Це значить, що сьогодні кожний може купувати й 

продавати акції, заробляючи на цьому – а це є не що інше, як інтернет-трейдинг (http://www.ux.ua/ 

a3258). 

Інтернет-файлообмінники – У нас ще лишився старий погляд на порушення авторських прав і 

посягання на право інтелектуальної власності на такому великому ринку, як інтернет-

файлообмінники, які приносять їхнім власникам чималий прибуток (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 2). 

Інтернет-фільтр – Професор Рос Андерсон, фахівець з безпеки з Кембриджського університету, 

заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі, що інтернет-фільтри «абсолютно непотрібні», і «абсолютно 

неприпустимо» встановлювати такий фільтр у Британській бібліотеці (Д, № 145 – 146, 16 – 

17.08.2013, с. 15). 

Інтернет-форум – це спосіб організації спілкування відвідувачів інтернет-сайту (http://wiki.kspu. 

kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013), напр.: Один з учасників інтернет-форуму розповідав, як його 

знайомий оформляв картку в одному з великих банків і дівчина – оператор лишила його хвилин на 10 

наодинці з ком’ютером, на екрані якого була відкрита клієнтська база (ЗМР 2 2009, с. 96). 

Інтернет-фронт – всесвітня комп’ютерна мережа електронного зв’язку, яка об’єднує регіональні, 

національні, локальні, та інші мережі (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page=3). 

Інтернет-центр – Сучасний ритм життя надто швидкий, але з послугою «Інтернет-центр» від 

«Київстар» Ви встигнете все (http://www.ex.ua/1451905). 

Інтернет-часопис – Приєднуйтесь до створення незалежного лiвого iнтернет-часопису «Контр-

Iнфо» (www.contr.info)! (http://maidan.org.ua/arch/culture/1138622640.html). 

Інтернет-шахрайства – Перевірка щодо фактів інтернет-шахрайства та ініціювання 

неналежних переказів з використанням системи грошових переказів Western Union (ЗМР 2 2009, с. 138). 

Інтернет-шахраї – Саме завдяки оперативному реагуванню з нашого (МВС України) боку, а 

також через взаєморозуміння, що було досягнуто між МВС, Державною службою фінансового 

http://www/
http://www.ux.ua/
http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html
http://www.contr.info)/
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моніторингу України та Національним банком, вдалося не допустити викрадення грошей з рахунків 

комерційних структур, яких намітили собі у жертву інтернет-шахраї майже у 70 % випадків (ІЗ, 

№ 42, 18.10.2012, с. 8). 

Інтернет-шопоголізм – Але мало хто знає саме про інтернет-шопоголізм, адже там не можна 

відчути свято безпосередньо – купон якраз і дає право зайти в магазин королем, відчути свою 

прерогативу, вигоду (УМ, № 80, 06.06.2012, с. 12). 

Інтернет-шопінг – це шопінг в інтернет-магазинах (http://www.rivnist.in.ua/news/2014/03/17/1929), 

напр.: Система знижок за купонами – чи не найбільш спірний момент в сфері інтернет-шопінгу 

(http://future-lifes.com/uk/pages/26867). 

Інтернет-юзери – Ідеться про законопроект «Про внесення змін до Федерального закону «Про 

захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їхньому здоров’ю та розвитку»». Його ухвалення, 

переконані інтернет-юзери, «може призвести до появи позасудової цензури всього інтернету 

російською мовою, включно із закриттям доступу до «Вікіпедії» (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 8). 

Інтернетівець – Однак медики зазначають, що більш ймовірною є інша версія: молодий 

інтернетівець просто забув про їжу і сон, що і привело його до  смерті (http://ukrmedserv.com/content/ 

view/7608/19/). 

Інтернетник – Хто у нас імідж псує? Працівники преси, телебачення, ось ще інтернетники 

додалися (Д, № 118, 11.07.2012, с. 7). 

Інтернетоман – Кожен інтернетоман знаходить у мережі щось  близьке для  себе (http:// 

ukranews.com/uk/article/2010/02/21/88). 

Інтернетівські повідомлення – Щодо есемесок, то шкода від них може бути ще більшою, ніж від 

інтернетівських повідомлень, адже одержувач іноді ще й повинен платити за кожне повідомлення (М, 

№ 3, 28.03.2013, с. 27). 

Інтернитізація – Масова комп’ютеризація, інтернетизація та смартфонізація виводить процес 

отримання знань молоддю і не тільки, на новий, зовсім інший рівень (http://business-territory.com/articles/ 

samoosvita-%E2%80%93-novii-trend-chi-neobkhidnist). 

Інтранет (англ. intranet) – це закрита для зовнішніх користувачів організація локальної 

обчислювальної мережі організації, яка використовує INTERNET (http://www.ukrreferat.com/index.php). 

Інтерфейс (англ. interface) – апаратні або програмні засоби, що забезпечують взаємодію програм 

усередині обчислювальної системи, зв’язок комп’ютера з іншим обладнанням або з користувачем (НСІС 

2008, с. 268).  

Інфо (англ. info) – скорочення від інформаційний. 

Інфоінжирінг – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Інфолайн – У мене інтернет-провайдер Інфолайн (http://s.zao.com.ua/u-mene-internet-provajder-

infolajn/). 

Інфомаркет – назва газети, напр.: В цьому році я виписав Інфомаркет на рік (з розмови). 

Інфомаркетинг – прийом при збуті продукції. 

Інфомед – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Інфосервіс – назва фірми (ЄДР 2012). 

Інфотеймент – Все-таки я (Сергій Курченко) думаю, що велика проблема полягає в тому, що 

часто журналістські розслідування, які проводяться, сполучені з форматом Інфотейменту, тому 

глядачами не сприймаються як такі, що б’ють на сполох (Д, № 110 – 111, 27 – 28. 06.2013, с. 20). 

Інфотрейд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Інфозв’язок – назва компанії (ЄДР 2012). 

Інфоком – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Інфоконтент – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Інфопоінт – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

ІР (англ. Internet Protocol) – є головним на мережевому рівні сімейства протоколів ТСР/IP і 

призначений для передачі пакетів даних від одного хоста мережі до іншого (http://studopedia.su/ 

9_49358_robota-protokolu-Ir.html), напр.: IP не призначений для підтримки достовірного, стабільного 

з’єднання (http://studopedia.su/9_49358_robota-protokolu-Ir.html). 

ІР-адреса – унікальний ідентифікатор (адреса) пристрою (найчастіше комп’ютера), що 

підключений до інтернету (http://ua.smart-ip.net/what-is-an-ip-address), напр.: Однак завдяки 

журналістським розслідуванням шкуродера таки знайшли, вирахували його ІР-адресу та за видаленими 

на комп’ютері файлами змогли довести його провину (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 25). 

http://www.rivnist/
http://ukrmedserv.com/content/%20view/7608/19/
http://ukrmedserv.com/content/%20view/7608/19/
http://business-territory.com/
http://studopedia.su/
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ІР-протокол – протокол мережевого рівня для передачі  датаграм  між  мережами  (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Internet_Protocol), напр.: Самим поширеним і відомим є ІР-протокол (InterNet 

Protocol) (http://www.socialnetwork.com.ua/2012/01/protokoly-internet/). 

Істеблішмент (англ. establishment) – 1) слово, яким у США, Англії та інших англомовних країнах 

іноді характеризують високий рівень прибутків, стійке становище бізнесмена в суспільстві, достатки; 2) 

пануюча верхівка в цих країнах (ССІС 2008, с. 260); 3) правлячі кола, політичну і фінансову еліти, 

бомонд, верхівку суспільства, яка формує і впливає на громадську думку (http://faqukr.ru/biznes/103930-

isteblishment), напр.: На ньому істеблішмент із менеджментом тримається давно і краще, ніж на 

чесному слові (Д, №  184 – 185, 11 –12.10.2013, с. 5). 

ІТ (англ. Information and Technologies) – це узагальнена назва технологій, що відповідають за 

зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з  використанням комп’ютерів  

(http://www.google.com.ua/search), напр.: Сьогодні ІТ – це одна з найперспективніших сфер, в якій можна 

максимально розкрити свій потенціал і при цьому отримувати гідну фінансову винагороду (http://its. 

com.ua/why-should-girls-go-to-it-5/). 

ІТ-аутсорсинг – це передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, пов’язаних 

з інформаційними технологіями та системами, придбання в лізинг комп’ютерного  устаткування,  

програмування  тощо (http://studopedia.su/2_42326_ponyattya-ta-vidi-autsorsingu.html), напр.: Незважаючи 

на зростання ринку IT-аутсорсингу, багато компаній все ще відносяться до даної послуги з деякою 

обережністю (http://www.chernigov.ua/news/internet/155-it-aytsorsing). 

ІТ-бізнес – один із найбільш культурних бізнесів (http://ua.lawyers.ua/it-biznes-odin-iz-najbilsh-

kulturnih-biznesiv-v-ukrayini.html), напр.: Адже законодавчу ініціативу про «екпериментальні» умови 

роботи для ІТ-бізнесу особисто проштовхував у Раді син Президента Віктор Янукович – молодший (Д, 

№ 90 ‒ 91, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-виставка – Найбільша ІТ-виставка світу запрацювала у Ганновері (http://fakty.ictv.ua/ua/index/ 

read-news/id/1440545). 

ІТ-діяльність – Крім того, в «експерименті», як визначили депутати, можуть приймати участь 

компанії зі штатом не менш як десять осіб, а дохід від ІТ-діяльності повинен становити не менш ніж 

70 % від сукупного заробітку підприємства (Д, № 90  91, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-індустрія – широкомасштабне виробництво інформаційних товарів і послуг різного  типу на 

базі новітніх ІТ-технології (https://innrti.com.ua/it/it-produkty/detalnishe-pro-it/pro-it/), напр.: Упевнений, 

що Україна має задавати темп розвитку ІТ-індустрії в світі (ІЗ, № 9, 01.03.2012, с. 2). 

ІТ-інновації – «У мене жодний день не схожий на інший», – каже про свою роботу генеральний 

директор «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків. Минулого тижня, у п’ятницю, він, випускник 

Львівської політехніки, в рамках проекту «П’ята пара» (організатор – BEST) зустрівся зі студентами 

альма-матер і прочитав лекцію під назвою «ІТ-інновації» (http://lp.edu.ua/node/5922). 

ІТ-компанія – Після кількох гучних скандалів довкола конфліктів провідних ІТ-компаній України 

з податковою міліцією та іншими контролюючими органами, депутати ухвалюють «вольове» 

рішення – зменшити фіскальний «тягар» для учасників ринку (Д, № 90  91, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-консалтинг – проектно-орієнтована діяльність, пов’язана з інформаційною підтримкою бізнес-

процесів, що дозволяє дати незалежну експертну оцінку ефективності використання інформаційних 

технологій (http://inneti.com.ua/konsaltynh/), напр.: Ви можете переглянути тарифи з ІТ-консалтингу, а 

також замовити консультацію скориставшись  контактами (http://inneti.com.ua/konsaltynh/). 

ІТ-консультації – Відповідно до повідомлення на офіційному сайті ВРУ, спеціальним режимом 

оподаткування зможуть скористатися компанії, які займаються розробкою та продажем 

програмного забезпечення (ПЗ), програмуванням, тестуванням, надають ІТ-консультації та послуги з 

управління комп’ютерними системами, обробкою даних, а також розміщенням інформації на веб-

вузлах тощо (Д, № 90  91, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-менеджер – Матіас Лівефьош, ІТ-менеджер, Швеція (Д, № 107 – 108, 22 – 23.06.2012, с. 16). 

ІТ-освіта – Науково-методичний проект «ІТ-освіта» започаткований Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України за ініціативою педагогічних колективів Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка і ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва, а також асоціації 

«Інформаційні технології України» (http://lit79.org.ua/itosv.html). 

ІТ-підрозділ – У ІТ-підрозділі найкраще розуміють, яке значення має SAM для підприємства 

(http://www.microsoft.com/ukraine/sam/what/it.mspx). 

ІТ-рейтинг – Україна посіла друге місце  у  міжнародному ІТ-рейтингу  (http://fakty.ictv.ua/ 

ua/index/read-news/id/1440545). 

http://www/
http://its/
http://studopedia.su/2_42326_
http://www.chernigov.ua/
http://fakty.ictv.ua/ua/index/
http://fakty.ictv.ua/%20ua/
http://fakty.ictv.ua/%20ua/
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ІТ-рішення – Це ІТ-рішення дає людям можливість спільно вирішувати проблеми будь-якого 

характеру – від особистих до суспільних (УМ, № 101, 13 – 14.07.2012, с. 21). 

ІТ-розвиток – Бачу, що держава не вважає першочерговим завданням підтримувати ІТ-

розвиток України, але розумію, що, можливо, на цьому етапі розвитку є певні вищі пріоритети (Д, 

№ 123, 18.07.2012, с. 8). 

ІТ-сектор – Син Президента не заперечує, що має особливе зацікавлення українським ІТ-

сектором (Д, № 90, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-спеціалісти – Завдяки великому внутрішньому запиту на ІТ-спеціалістів багато випускників 

забезпечені роботою після закінчення навчання (Д, № 123, 18.07.2012, с. 8). 

ІТ-спільноти – Зокрема, про це йдеться у відкритому листі ІТ-спільноти до Президента, 

прем’єр-міністра України, ВРУ, Кабінету Міністрів і Національного банку (Д, № 197, 31.10.2012, с. 6). 

ІТ-сфера – Так, як передбачено Законом, потрібно буде пред’явити експертний висновок про те, 

що компанія справді заробляє в ІТ-сфері (Д, № 90, 29.05.2012, с. 7). 

ІТ-технології – галузь діяльності, по знаходженню і використанню інформації (http://itstatti.in.ua/ 

internet-marketing/91-it-tekhnologiji-shcho-tse-take-dlya-shcho-potribni-it-tekhnologiji.html), напр.: 

Українська команда перемогла в престижному міжнародному конкурсі ІТ-технологій (УМ, № 101, 13 – 

14.07.2012, с. 21). 

ІТ-фахівць – Якщо вважаєш себе ІТ-фахівцем, сміливо звертайся до комп’ютерних та 

навколокомп’ютерних видань  (http://www.jobs.ua/ukr/articles/12/101/06.03.2012). 

ІТ-центр – Ми бачимо себе ІТ-центром Східної Європи (ВК, № 48, 26.04.2012, с. 2). 

ІТ-шники – ІТ-шники: пострадянський простір – у алгоритмах (Д, № 118, 11.07.2012, с. 2). 

ІТ-щасливчики – Адже «експеримент» на десять років звільнятиме ІТ-щасливчиків від ПДВ, 

вони платитимуть податок із прибутку в розмірі 5 %, а їхні працівники із заробітної плати 

сплачуватимуть до державної скарбниці утричі меншу ставку ПДФО (замість 15 % податку з доходу 

фізичних осіб ІТ-фахівці сплачуватимуть 5 %) (Д, № 90, 29.05.2012, с. 7). 

Й 

Йокан (яп. 羊羹) – пастила з солодкуватої бобової пасти і агар-агар (http://klyaznyka-sweets. 

blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html), напр.: Такий різновид японських солодощів як Йокан 

виготовляють у вигляді плиток, які перед подачею до столу розрізають на невеликі прямокутні 

шматочки (http://10000menu.ru/termini/16080-shho-take-jokan.html). 

К 

Кава-еспресо (австрал. kawa-espresso) – це вид приготування напою, при якому гаряча вода 

проходить під високим тиском через шар меленої кави (http://cookery.com.ua/napoj/kava/3894-kava-

espresso.html), напр.: Головні «родзинки» нового інформцентру – кава-еспресо від бариста – чемпіона 

України, яку пропонують усім гостям, та співробітники – колишні інтуристські кадри, справжні 

«зубри» туристичної індустрії (ВК, № 49, 04.05.2012, с. 3). 

Кава-шоп (австрал. kawa-shop) – це невеликі кафе, в яких збирається прогресивна молодь, метою 

якої є повне розслаблення і занурення в стан забуття (http://velyka-rodyna.in.ua/zrkov-rodini/1423-kava-

shopi-shho-cze.html), напр.: Цього не сталося і тепер у кожному кава-шопі продають колись заборонені 

засоби для отримання задоволення (http://velyka-rodyna.in.ua/zrkov-rodini/1423). 

Кавер (англ. cover) – відома музична композиція у виконанні іншого музиканту чи колективу 

(http://slovotvir.org.ua/words/kaver), напр.: З репертуаром близько 70 популярних пісень від 1970 до наших 

днів, #red_sneakers дають концерти власних пісень та каверів на композиції таких виконавців як Sting, 

Tito&Tarantula, Michael Jackson, Bob Marley, ZAZ, Gorillaz та багатьох інших! (http://chervoni.lviv.ua/). 

Каверинг (англ. covering) – 1) купівля біржового товару, аналогічного раніше проданому, з метою 

запобігання штучному зниженню ціни на нього в певній ситуації на біржі (СІС 2000, с. 243); 2) викуп 

раніше проданих цінних паперів, контрактів, товарів з метою припинення зобов’язань за строковими 

угодами, що їх укладають біржові спекулянти, котрі грають на зниження цін («ведмеді», хеджери) 

(http://cyclop.com.ua/content/view/1549/1/1/4/). 

Кавоман (австрал. Kawa ман) – Перспектива, що очікує кавоманів, – штраф від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські чи виправні роботи строком до двох 

років (ІЗ, № 38, 19 – 25.09.2008, с. 10). 

Кайдзен (яп. 改善) – це японська філософія або практика, яка акцентує увагу на постійному 

поліпшенні процесів виробництва, оптимізації допоміжних бізнес-процесів і управління, а також 

удосконалення всіх аспектів життя співробітників (http://robotodavets.in.ua/2016/08/01/kajdzen-model-

upravlinnya-biznesom), напр.: Суть концепції Кайдзен – поліпшення або удосконалення, це японська 

http://itstatti.in.ua/
http://www.jobs.ua/ukr/articles/12/101/06.03.2012
http://klyaznyka-sweets/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://velyka-rodyna.in.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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філософія або практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні процесів виробництва, 

розробки, допоміжних бізнес-процесів і управління, а також усіх аспектів життя (http://leolebook. 

blogspot.com/2014/04/5.html). 

Кайт (англ. kite) – це основна тягова сила в кайтингу, і залежно від використовуваного для 

пересування пристосування виділяють різні види кайтинга (http://mustang.lviv.ua/archives/870#. 

Vjw6N24srGA), напр.: Всього декілька днів необхідно, щоб навчитися упевнено поводитися з кайтом 

(http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24). 

Кайтбагінг – катання під кайтом на спеціальному 3-х колісному візку багі (buggy) (http://mustang. 

lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24), напр.: Крім цих двох напрямків кайтинг включає в себе кайтбординг, 

кайтбагінг, кайтліфтинг і безліч інших напрямків  (http://porady.altervista.org/porady/kajting-

pokatayemos). 

Кайтбодісерфінг – базовий елемент навчання кайтсерфінгу, катання з повітряним змієм по воді 

під дією сильного вітру (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24), напр.: Саме так з’явився  

кайтбодісерфінг, який, по суті, є найпростішим прикладом  (http://madridhotelvialusitana.com/kajt-bodi-

serfing). 

Кайтборд – невелика композитна дошка, дерев’яна або фомборд (http://sportstermin.blogspot. 

com/2015/12/blog-post_57.html). 

Кайтбординг – ця загальна назва катання на бордах з кайтами (http://mustang.lviv.ua/archives/ 

870#.Vjw6N24), напр.: Крім цих двох напрямків кайтинг включає в себе кайтбординг, кайтбагінг, 

кайтліфтинг і безліч інших напрямків (http://porady.altervista.org/porady/kajting-pokatayemos). 

Кайтер (англ. kiter) – особа, що займається кайтингом, напр.: Професійний кайтер здатний 

здійснювати з кайтом запаморочливі стрибки-польоти на декілька метрів у висоту і десятки  метрів  

в  довжину  (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтер-професіонал – Недаремно саме у Бразилії майже щороку проходять етапи кубку світу з 

кайтсерфінгу, тут велика вірогідність побачити на воді справжніх кайтерів-професіоналів (http:// 

mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтинг (англ. kiting) – екстремальний і захопливий вид спорту, що нагадує технікою управління 

кайтом парапланерний спорт, вейкбординг, серфінг і віндсерфінг (http://mustang.lviv.ua/archives/870#. 

Vjw6N24srGA), напр.: У фіналі конкурсу, який відбудеться у січні 2013 року серед найкращих 

фотографій буде обраний переможець, який отримає головний приз–поїздку на двох в Іспанію, де буде 

мати можливість активно проводити свій час, займаючись серфінгом, кайтингом та іншими не менш 

цікавими видами відпочинку (ВС, № 9, 09.09.2012, с. 37). 

Кайтліфтинг – небезпечний вид кайтинга, під час зайняття яким  здійснюється  підйом  людини  

на кайті (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA), напр.: Найбезпечнішим різновидом 

кайтліфтинга вважається кайтліфтинг на повітряному змієві над водою, але навіть він 

не гарантує повну безпеку кайтрайдера (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтмаунтинбординг – В кайтингу повітряних зміїв використовують як рушійну силу у 

поєднанні з серфбордом (кайтсерфінг) або вейкбордом (кайтбординг), сноубордом (кайтсноубординг), 

гірськими лижами (кайтскінг), багі (кайтбагінг), скейтом, маунтинбордом (кайтскейтинг, 

кайтмаунтинбординг), роликовими і звичайними ковзанами (айскайтинг), каяком і тим, що підкаже 

вам ваша фантазія (НХДП 2012, с. 8). 

Кайтмунвокінг – це найбільш небезпечний вид кайтинга, під час якого кайтер виконує стрибки за 

допомогою повітряного змія на суші (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA), напр.: Для 

кайтмунвокінга потрібний великий повітряний змій або дуже сильний вітер. Небезпека мунвокінга 

полягає в тому, що кайтер не завжди може контролювати безпечне приземлення, і існує загроза 

отримати серйозну травму (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтсерфер – особа, яка займається катсерфінгом, напр.: Також він сноубордист і кайтсерфер, і  

що долає марафони в півдюжини (http://terytoriya.com.ua/index.php/samovdoskonalennya). 

Кайтсерфінг – рух по поверхні води під дією сили тяги, що розвивається дзвінком і керованим 

спортсменом повітряним змієм (http://www.osvita24.com.ua/page/extreme/), напр.: Основу кайтсерфінгу 

складає по водній гладі на досці вслід за повітряним змієм, схожим на парашут (http://poradumo.com.ua/ 

155587-vse-pro-kaitserfinge-sho-ce-take-vibir-doshki-i-gidrokostuma/). 

Кайтселінг – вид спорту та активного відпочинку представляє собою заняття з буксирним кайтом 

на горизонтальній площині покритій снігом або льодом із застосуванням лиж, сноуборду або іншим 

ковзаючим по льоду і снігу спорядженням (http://intranet.tdmu.edu.ua/data/), напр.: Кайтселінг дозволяє 

долати значні відстані без звичних зусиль, використовуючи досить компактне спорядження, а також 

здійснювати стрибки і виконувати трюки (http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/). 

http://leolebook/
http://mustang.lviv.ua/
http://mustang/
http://porady.altervista.org/
http://porady.altervista.org/
http://mustang.lviv.ua/
http://mustang.lviv.ua/
http://mustang.lviv.ua/
http://terytoriya.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.osvita24.com.ua/page/extreme/
http://poradumo.com.ua/
http://intranet.tdmu.edu.ua/
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Кайтскудінг – буксирування по піску за кайтом, кайтбодісерфінг,  тільки  замість води  

у кайтера під ногами пісок (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA), напр.: Кайтскудінг – це 

прекрасна можливість покататися на кайті, коли вітер для кайтсерфінга занадто слабкий 

(http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтспот – Відмінне місце для кайтинга – це околиці міста Форталеза у Бразилії, де зосереджені 

кращі кайтспоти Бразилії: Cumbuco, Jericoacoara,  Paracuru, Prea та ін.  (http://mustang.lviv.ua/ 

archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Кайтфестиваль – В один із найближчих сонячних вихідних (23, можливо, 24 чи 25 квітня 2011, 

поч. о 12:00) на полі неподалік від Києва (с. Осещина) відбудеться кайтфестиваль «Час проВІТРИтись 

2011», організований Київським кайтцентром і Київським клубом любителів повітряних зміїв 

(http://chas.kiev.ua/news/category/art-cult). 

Кайтцентр – В один із найближчих сонячних вихідних (23, можливо, 24 чи 25 квітня 2011, поч. о 

12:00) на полі неподалік від Києва (с. Осещина) відбудеться кайтфестиваль «Час проВІТРИтись 2011», 

організований Київським кайтцентром і Київським клубом любителів повітряних зміїв 

(http://chas.kiev.ua/news/category/art-cult). 

Кайтшкола – Повітряні змії своєрідні, тонкі стропи дуже гострі, а вітер непередбачуваний, 

тому навчання управлінню кайтом краще проходити в спеціальній кайтшколі у досвідченого 

інструктора (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Каланетика (англ. сallanetics) – різновид фітнес-гімнастики, що включає в себе систему  

статичних вправ (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/11), напр.: 

Каланетика сьогодні дуже популярна в європейських країнах і в Америці, при цьому нею займаються як 

жінки, так і чоловіки, незалежно від маси  тіла і віку (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/ 

napryami-fitnesu9-9/page/11). 

Кальцоне (італ. calzone) – це один з різновидів піци, зовні дуже нагадує своєрідний пиріжок і 

виготовляється у вигляді півмісяця (http://gotuemo.com/ua/blog/vypichka/pitsa/kaltsone), напр.: Піца 

Кальцоне чудовий приклад страви італійської кухні (http://kakotvet.com/izha/kulinarni-recepti/26380). 

Кампарі (італ. сampari) – це незабутній аперитив, який створюється шляхом змішування фруктів, 

ароматних рослин і гірских трав з водою і спиртом (http://alcoland.com.ua/ua/aperitiv-ua/ 

nastoyankagirka), напр.: Напевно, чули про кампарі, адже це один із самих популярних напоїв у Італії, 

майже як лимончелло, тільки останній люблять готувати на півдні країни, а перший – на півночі 

(http://vidpoviday.com/italijskij-biter-chinar-ridkisnij-ale-vluchnij).  

Канкуранг (англ. kankurang) – З поміж інших унікальних і водночас екзотичних для нас речей є 

такі: традиція відзначати раз на сім років ремонт даху в Кангабе (Малі); канкуранг – обряд ініціації 

народності мандинго (Сенегая, Гамбія); малюнки на піску (Вануату); свистяча мова острова Гомера 

(Канарські острови в Іспанії) (М, № 2, 27.02.2014, с. 30). 

Каньйонінг (англ. сannyoning) – 1) вид спорту, долання кам’яних стінок каньйонів і спуск плавом 

(без застосування човнів, плотів і т.д.) гірськими річками, що протікають в каньйонах (НСІС 2008, 

с. 281); 2) це спуск по каньйону гірської річки пішки або уплав, застосовуючи альпіністське 

спорядження (технічний каньйонінг), або без нього (ігровий або піший каньйонінг)  (http://www.elitm. 

kiev.ua/chim-cikavij-sochi-vodospadi-hosti-i-adlera/), напр.: Нагадаємо, що каньйонінг – це один з видів 

екстремального туризму, що полягає у подоланні каньйонів без допомоги плаваючих засобів (дерев’яних 

і надувних човнів та плотів) з використанням складної техніки подолання водної перешкоди: 

скелелазіння, спуск по мотузці, стрибки у воду, плавання (http://infotour.in.ua/oliferov.htm). 

Капеліні (італ. capellini) – це вид макаронних виробів (довгі, округлі і дуже тонкі (1,2 мм – 1,4 

мм)), варяться за 3 – 4 хвилини (http://gotuemo-vdoma.net.ua/goryachie-blyuda/garnir/30428), напр.: 

Капеліні готують з борошна твердої пшениці грубого помолу, тому вони мають золотистий колір 

(http://kulinarium-meister.com/product/kapelini-pasta/). 

Капінг (англ. cupping) – дегустація зерен кави (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), 

напр.: Вчора, 8 червня, у Кіровограді відбувся перший літній капінг, що з літературних посиденьок у 

кав’ярні виріс у справжній мистецький фестиваль «Дві книги на місці легень», пише «РК» (http:// 

mykirov.com/u-kirovogradi-vidbuvsya-pershiy-litniy-kapping). 

Капучинатор (англ. сappuccinator) – пристрій, який дає змогу приготувати молочну  пінку  

для напоїв на основі еспресо  (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html),  напр.: Капучинатор  

під’єднується до  парової  трубки кавомашини (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html). 

Капучино (італ. сappuccino) – напій на основі еспресо: 1/3 еспресо, 1/3 молока, 1/3 молочної пінки 

(http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Саме це робить капучино більш цінним, 

наприклад, при похмілля, ніж просто кави (http://infoods.ru/page/jak-prigotuvati-kapuchino). 

http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/11
http://bonjoure.altervista.org/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://gotuemo.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://alcoland.com.ua/ua/aperitiv-ua/%20nastoyankagirka
http://alcoland.com.ua/ua/aperitiv-ua/%20nastoyankagirka
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://gotuemo-vdoma.net.ua/goryachie-blyuda/garnir/30428
http://dimkavi.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dimkavi.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Капучино-арт – це вид лате-арту, у якому поряд зі збитим молоком для отримання малюнків на 

каві використовуються також шоколадний сироп, тертий шоколад, іноді харчові барвники 

(http://tutcikavo.co.ua/mistectvo-ta-kultura/latte-art-kavoviy-zhivopis/), напр.: Капучино-арт – у цьому 

випадку візерунок наноситься за допомогою тертого  шоколаду,  кориці й навіть  харчових  барвників  

(http://pidruchniki.com/13590421/turizm/). 

Караванінг (англ. caravaning) – пересувна конструкція для автотуристів (НСІС 2008, с. 283), 

напр.: У караванінгу навіть немовля – не завада для подорожі (http://tsn.ua/tsikavinki/v-ukrayini-stvoreno-

asotsiatsiyu-karavaneriv-mandrivnikiv). 

Каракурі-нінге (яп. 絡繰り人形) – це знамениті механічні японські ляльки, які дуже популярні в 

цій країні (http://polynet.com.ua/yaponski-lyalki-ninge-svoyimi-rukami.html). 

Карвінг (англ. carving) – 1) цей спосіб дозволяє скидати швидкість (http://waves.org.ua/uk/skate); 2) 

художнє вирізання овочів та фруктів (http://zz.te.ua/v-bronezhyleti-spysh-bronezhyletom-vkryvajeshsya-

ternopolyanyn-pro-budni-na-korveti-ternopil/); 3) карвінг – сучасний стиль катання на гірських лижах 

(http://auto-tour.com.ua/girskolizhnij_vidpochinok.html). 

Карвінг-композиція – Цього разу експозицію університету доповнив Івано-Франківський 

технікум ресторанного сервісу і туризму нашого університету, викладачі та студенти якого 

зачарували відвідувачів стенду вишуканою карвінг-композицією «В райському саду» (http://old1.nuft. 

edu.ua/index.php/uk/home/1-2011-09-25-08-50-52/732-2013-02-28). 

Карвінг-станція – У вартість заходу входить: шоу-програма; млинці з різними начинками в 

необмеженій кількості; карвінг-станція з запеченою свинячою спиною, картопляними крокетами з 

травами у якості гарніру (http://kharkiv-palace.com/ua/info/press-room/news/view/maslenica2014). 

Карвінг-техника – Слухачі курсів ознайомилися з новітніми зразками сучасної техніки та посуду 

для ресторанного сервісу; сучасними технологіями приготування страв, технологічними вимогами до 

конструювання композицій кулінарної продукції, на практиці засвоїли основи карвінг-техніки, сирного 

сервісу, пройшли тестову перевірку знань із предметів професійно-теоретичного циклу (http://pedpresa. 

ua/123074). 

Карвінг-шоу – Весільне карвінг-шоу передбачає перетворення овочів і фруктів в різних казкових 

персонажів або чарівних тварин, різноманітні гірлянди, корзини з фруктами, а також різні прикраси 

для страв (http://kviti-kviti.pp.ua/1767-karvng-shou-buketi-z-cukerok-na-vesllya.html). 

Кардер (англ. carder) – шахрай, що спеціалізується на кардинґу (http://slovotvir.org.ua/ 

words/karder), напр.: Одного з учасників міжнародної злочинної групи кардерів нещодавно затримали в 

нашій державі працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми МВС України 

(ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 13). 

Кардинг (англ. carding) – це вид шахрайства з банківськими картками без відома власників 

(http://ntn.ua/uk/video/news/2011/05/03/4091), напр.: На сьогоднішній день кардинг – це не просто окремі 

шахраї, це організоване злочинне співтовариство (http://via.zao.com.ua/hto-znae-shho-take-karding/). 

Кардмейкінг (англ. cardmaking) – це створення листівок ручної роботи (http://www.zrobysama. 

com.ua/?page_id=12642#scrapbooking), напр.: Кардмейкінг – це кропітка ручна робота, яка сьогодні 

стала захопленням тисяч людей по всьому світу (http://yakszrobiti.ru/insha/pro-svit/27177-kardmejking. 

html). 

Кардрідер (англ. cardreader) – це пристрій, розроблений для зручного читання карт-пам’яті на 

комп’ютері (http://gadget-explorer.com/articles/shho-take-card-reader/), напр.: Підключивши кардрідер до 

комп’ютера, ви зможете набагато швидше копіювати свої файли з фотоапаратів, відеокамер, 

смартфонів та іншої портативної техніки  (http://gadget-explorer.com/articles/shho-take-card-reader/). 

Кардшарінг (англ. cardsharing) – це загальний доступ до смарт-карти, організація загального 

доступу, який є платним, закодованого сервісу, відразу декількох ресиверів (http://c1ty.kharkov.ua/blog), 

напр.: Головний сенс кардшарінга в тому, що б передати ключ смарт-карти у кого цієї карти немає, 

ресивер зчитує одержувані ключі і декодер відкриває закодовану інформацію (http://c1ty.kharkov.ua/ 

blog). 

Картинг (англ. carting) – 1) спортивні гонки на автомобілях типу карт, а також майданчик для 

таких гонок (НСІС 2008, с. 287); 2) вид спорту, перегони на картах – невеликих гоночних автомобілях з 

відкритими колесами, напр.: 5 березня в Чернігові проходитиме 2-й етап Чемпіонату України із 

зимового картингу (http://video.bigmir.net/show/199448/). 

Картхолдер (англ. cartholder) – це клясер, призначений для зберігання пластикових платіжних, 

клубних, подарункових, рекламних, дисконтних карток (https://new.vk.com/inexpensivestore), напр.: 

Порізи, подряпини негативно впливають на Вашу платіжну картку, магнітна стрічка псується, тому 

http://tutcikavo/
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придбання картхолдеру – важливий момент в забезпеченні безпеки Ваших грошей. Полюбляєте 

купувати зі знижками, але вже в гаманець не влазять дисконтні картки, або навіть новий гаманець 

ними зіпсували? (https://new.vk.com/inexpensivestore). 

Кастела (яп. カステラ) – японський бісквіт португальського походження (http://klyaznyka-

sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html), напр.: Кастелу зазвичай продають в довгастих коробках 

приблизно 2-сантиметрової довжини (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Кастелла). 

Кастинг (англ. casting) – 1) у шоу-бізнесі – підбір виконавців, розподіл ролей або призових місць; 

2) вправи з відпрацювання техніки володіння риболовецькими снастями, зазвичай це закидання блешні 

спінінгом на діяльність і влучність (ССІС 2011, с. 297 – 298), напр.: Десять «пацанок» з усієї України ‒ 

невихованих і диких, відібраних на кастингу, отримують шанс пройти курс навчання у школі 

шляхетних манер ‒ Школі Справжньої Пані (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 6). 

Каяк (ескім. kajak) – 1) маленький шкіряний критий човен із дволопастим веслом у ескімосів, 

чукчів і коряків; 2) легкий спортивний одномісний човен (НСІС 2008, с. 291), напр.: Спочатку каяк – це 

невеликий промисловий човен народів Камчатки, який мав вигляд обтягнутого шкірою гратчастого 

остова (http://act-tourism.org.ua/index.php/vidi-aktivnogo-turizmu/36-kayaking). 

Каякінг (англ. kayaking) – переправа або плавання на судні для 1-ої людини (http://karematy.com/? 

p=943), напр.: Прогулянковий каякінг стає все більш популярним у туристів і його з успіхом беруть на 

озброєння просунуті готелі в екзотичних країнах (http://act-tourism.org.ua/index.php/vidi-aktivnogo-

turizmu/36-kayaking). 

Квадрокоптер (лат. quadrocopter) – пристрій, що подорожує в повітрі завдяки  чотирьом  

ротерам (http://expres.ua/tech/2013/07/29/91168-kvadrokopter-letyuchyy-robot-nebezpechnyh-odnomanitnyh-

robit), напр.: Мабуть, тому для мене [Олександра Сенкевича – мера Миколаєва] символ Майдану – це 

той відеоряд, знятий з квадрокоптера, коли люди пускали свої промінці у небо (М1, № 11 – 12, грудень, 

2015, с. 4). 

Квадроцикл (лат. quadrocycle) – це вид транпорту, чотириколісний мотовсюдихід, щось  

середнє між автомобілем і мотоциклом  (http://pikan.com.ua/kvadrocikli.html), напр.: Квадроцикл 

дозволяє відчути практично повну свободу у пересуванні  по бездоріжжю (http://pikan.com.ua/ 

kvadrocikli.html). 

Квест (лат. quaestor) – це командна, рухлива та одночасно інтелектуальна гра, яка розрахована на 

те, щоб цікаво та нестандартно провести час (http://ovatio.com.ua/kvest), напр.: Головною новиною цього 

року є дитячий форум, на якому ми [координатори форуму] постаралися зібрати все найкраще, що 

пропонують у Львові і поза ним, для розвитку дітей від народження і до старшої школи. Це і безліч 

нових книжок, ігри, розваги, наукові розвідки, різноманітні квести і завдання, віртуальна подорож 

львівськими музеями, словом, справжня пригода (М1, № 8, вересень, 2015, с. 4). 

Квілінг (англ. kviling) – це мистецтво створювати пласкі композиції або ж об’ємні  вироби  

з паперових смужок (http://ua.prostoblog.com.ua/osobisti/byudzhet/dekupazh_i_kviling), напр.: За 

допомогою квілінгу можна прикрасити рамки для фотографій, зробити подарункову листівку тощо 

(http://ua. prostoblog.com.ua/osobisti/byudzhet/dekupazh_i_kviling). 

Кейлогер (англ. keylogger) – це така корисна програма яка записує всі натискання клавіш 

користувачем в будь-яких інших програмах операційної системи (http://bunyk.wordpress.com/2015/ 

03/08/simple-keylogger-linux/),  напр.:  Найкращий захист від кейлогерів – використання «віртуальної 

клавіатури» (ІЗ, № 7, 18.02.2011, с. 19). 

Кейлогінг (англ. keylogging) – це відносно новий вид шкідливих програм, котрі реєструють 

натисненням клавіш на комп’ютерній клавіатурі (http://ukrainreferat.com/page,3,67200-Riziki-zd-

iysnennya-plat-zhnih), напр.: До найбільш поширених в нашій країні ризиків технологічного характеру 

належать такі способи перехоплення платіжних даних користувача, як фішинг (вішинг, смішинг), 

кейлогінг, кіберсквотинг (тайпсквотинг), клікджекінг, фармінг (http://www.managerhelp.org/hoks-779-

1.html). 

Кейс (англ. case) – 1) пластиковий чемоданчик для носіння паперів, зошитів, книг; дипломат 

(НСІС 2008, с. 294; ССІС 2011, с. 307); 2) старійшина с/г общини в Єфіопії, а також в ефіопських 

(чорношкірих) євреїв-фалашів, які живуть в Ізраїлі (ССІС 2011, с. 307); 3) метод досліду. Використання 

методу кейсів у програмі тренінгу може доповнити теоретичні аспекти курсу за допомогою введення 

практичних завдань, які групі необхідно вирішити (СТТЗтПК 2013, с. 18). 

Кейс-метод – система підготовки менеджерів, що полягає в моделюванні і вирішенні виробничих 

ситуацій (НСІС 2008, с. 294), напр.: Надзвичайно ефективним є такий вид роботи, як кейс-метод (від 

https://new.vk.com/inexpensivestore
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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англ. саsе studу – вивчення ситуації), відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на 

конкретних прикладах) (https://pedkab.wordpress.com/2013/01/28/кейс-метод/). 

Кейтеринг (англ. catering) – 1) це надання послуг рестораном на території замовника з 

використанням його обладнання для приготування страв (http://5fan.ru/wievjob.php?id=2033), напр.: Деякі 

українські ресторатори жартують з приводу розвитку вітчизняного кейтерингу: всі вже легко і 

правильно вимовляють це слово, що є явним проявом того, що в Україні не тільки розібралися, що це 

таке, але й з’явився значний рух в розвитку кейтерингових послуг і почали посправжньому боротися за 

клієнтів (http://ua.textreferat.com/referat-940-1.html); 2) Кейтеринг, так називають звичайну доставку 

обідів в офіс, термін належить американцям (http://intkonf.org/ratova-zt-popelyar-av-organizatsiya-

keyteringu-v-ukrayini-v-umovah-ekonomichnoyi-krizi/). 

Кейтеринг-агенство – Можете спробувати пошукати кейтеринг-агентства, завдання таких 

підприємства – виїзне обслуговування (http://wo.zao.com.ua/jak-abo-de-znajti-kuharja-shhob-prigotuvati-

izhu/). 

Кейтеринг-напрям – Є ще одна цікава особливість ринку кейтеринг-послуг: в останні два-три 

роки просувати кейтеринг-напрям почав кожен третій український ресторан (http://gazeta.dt.ua/ 

ECONOMICS/keytering_po-ukrayinski). 

Кейтеринг-послуги – Сьогодні ринок кейтеринг-послуг насичений тільки в напрямі 

обслуговування торжеств і фуршетів (http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/keytering_po-ukrayinski). 

Кейтеринг-сервіс – Кейтеринг-сервіс готелю «Стар» дає можливість створити для Вас 

незабутнє свято у найкрасивіших місцях Закарпаття (http://www.star-ar.com.ua/ua/meetings-and-

events/catering). 

Кейтеринг-служби – це служби, які займаються організацією та проведенням свят, виїздне 

обслуговування в будь-якому місці, напр.: «Ця акція проводиться у Полтаві вперше, і трошки прикро, 

що багатьом дощ завадив дібратися до роботи саме велосипедом, але, думаю, ті, хто таки приїхав і 

посмакував запашною кавою від «Львівської кав’ярні» та скуштував пригощання від кейтеринг-служби 

«Дом.Кафе» та ГО «Еколтава», не пошкодували (http://np.pl.ua/2015/06/velosypedystiv-poltavy). 

Кейтерингова компанія – Багато компаній, піклуючись про забезпечення їжею своїх 

співробітників, звертаються до послуг кейтерингових компаній (http://intkonf.org/ratova-zt-popelyar-av-

organizatsiya-keyteringu-v-ukrayini). 

Кейтерингове – Якщо ж у Вас вже є банкетний зал, то кейтерингове обслуговування вам буде 

потрібно тільки для приготування страв, сервірування столів під час банкету (http://euphoria. 

lviv.ua/blog/keitering). 

Кейтерьє (англ. caterer) – фахівець з організації банкетів (http://poradavam.pp/ua/10559-veslniy-

banket.html), напр.: Які питання треба ставити кейтерьє? (http://euphoria.lviv.ua/blog/keitering). 

Кеш (англ. cashe) – пам’ять ЕОМ, призначена для зберігання проміжних результатів, а також 

часто використовуваних даних і команд (НСІС 2008, с. 295); 2) законний засіб платіжу готівкою; 3) 

платіж, який виконують відразу повністю, без використання кредитів (СУМ 2011, с. 273), напр.: У 

процесі розслідування кримінальних справ цієї категорії, як правило, докази здобувають проведенням 

таких слідчих дій: ознайомлення зі змістом жорстокого диску підозрюваного для пошуку файлів 

журналів роботи в інтернеті (закладки, пошукові запити), тимчасових файлів (кеш, cookie – файли, 

буфер друку, місце зберігання інформації, записаної на комп’ютер веб-сайтом), заповнювача файла 

«вільне місце», списків друзів+особистих профілів+записів чат-кімнат+інших збережень «області» 

(РтРЗС 2010, с. 76). 

Кеш-бек – термін, який використовують в інтернет-торгівлі, банківській справі та гральному 

бізнесі для визначення різновиду бонусної програми для залучення клієнтів та підвищення їхньої 

лояльності (http://ua.prostoblog.com.ua/osobisti/byudzhet/ekonomimo_na_pokupkah), напр.: В інтернет-

торгівлі термін «кеш-бек» застосовують у значенні повернення частини вартості покупки на 

особистий рахунок покупця (cashback-карту) (http://ua.prostoblog.com.ua/osobisti/byudzhet/ekonomimo_ 

na_pokupkah). 

Кеш-диск – буферна ділянка оперативної пам’яті, де операційна система зберігає вміст блоків 

магнітного диска, до яких відбувалися повернення (СУМ 2011, с. 273). 

Кеш-лайн – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Кеш-леді – назва тизерної мережі. 

Кеш-метро – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Кеш-пам’ять – це пам’ять для тимчасового зберігання даних, проміжна  між різними  типами  

пам’яті (http://www.ua5.org/device/240-kesh-pamjat.html), напр.: Кеш-пам’ять між оперативною 
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пам’яттю й твердим магнітним диском буває двох типів: апаратна й програмна 

(http://www.ua5.org/device/240-kesh-pamjat.html). 

Кеш-сервер – На цьому тижні співробітники МВС після річних скарг ААУ нарешті заблокували 

роботу популярного сайта. Але, враховуючи той факт, що міліція могла вилучити лише кеш-сервери 

(сервери з контентом ще у вересні було переведено за кордон), ресурсу буде неважко відновити роботу 

після нетривалої переви (К, № 40, 18.10.2013, с. 29). 

Кешування – це процес запису даних в кеш (http://posekretu.com.ua/48748-shho-take-keshuvannya. 

html), напр.: Наприклад, отримані дані від сервера можуть кешуватися (http://posekretu.com.ua/48748-

shho-take-keshuvannya.html). 

Кешувати – Як кешувати дані автоматично (http://easy-code.com.ua/2014/06/keshuvannya-danix/). 

Кешуватися – це процес запису даних в кеш (http://posekretu.com.ua/48748-shho-take-

keshuvannya.html), напр.: Наприклад, отримані дані від сервера можуть кешуватися  (http://posekretu. 

com.ua/48748-shho-take-keshuvannya.html). 

Кеш-угода – угода з реальним (готівкових) товаром –це угода, в якій товар передається одним 

партнером іншому на умовах договору і сплачується в момент надходження товару у власність покупця 

(http://studme.com.ua/1151051311721/menedzhment/), напр.: ««Кеш»-угода» (або «спот») – це наявні 

товари, які продавець повинен здати на біржовий склад і отримати  спеціальне  складське  

посвідчення – варант (http://buklib.net/books/25094/). 

Кеш-фло – 1) грошовий потік, сума отриманої чи виплаченої готівки; 2) план грошових потоків 

компанії; 3) різниця між сумами надходжень та виплат грошових засобів компанії за певний період часу; 

4) пам’ять ЕОМ (СУМ 2011, с. 273 – 274), напр.: Загальний грошовий потік розраховується за 

допомогою показника кеш-фло (http://www.ukr.vipreshebnik.ru/upravlinnya-proektami/1214). 

Кеш-флоу – 1) грошовий потік, сума отриманої чи виплаченої готівки; 2) план грошових потоків 

компанії; 3) різниця між сумами надходжень та виплат грошових засобів компанії за певний період часу; 

4) спец. пам’ять ЕОМ (СУМ 2011, с. 273); 5) це сума, яка щорічно повертається від капіталовкладень. 

Під цією сумою розуміють прибуток підприємства плюс амортизацію (http://pidruchniki.com/13400322/ 

ekonomika/). 

Кібер (англ. сyber) – Терміни з префіксом «кібер-» ще не отримали сформованого 

загальновизнаного значення ні на науковому, ні на нормативно-правовому рівні і залишаються 

предметом відкритої дискусії. Незважаючи на це, сфера до якої належать явища позначені цими 

термінами (кіберсфера) завдяки їх суспільній значущості, наприкінці 20 сторіччя стала об’єктом уваги 

на державному та міжнародному рівнях, а також об’єктом актуальних наукових  досліджень  

(http://tihomalaw.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka/do_problemi_formuvannja_ponjatijno_terminologichnogo_ 

aparatu_kiberbezpeki/), напр.: А хто ж він злочинець, та ще й з приставкою – кібер? (Тр, 2010, с. 1). 

Кібератаки – посилений наступ різних кодів і програм на адресу певних користувачів і як 

результат – несе велику шкоду (http://vse-prosto.весьтоп.рф/shho-take-kiberataka-jak-ne-stati-ii-zhetvoju. 

html), напр.: Зокрема, нову нагороду зможуть отримати оператори безпілотних літальних апаратів чи 

фахівці із здійснення кібератак (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 3). 

Кіберармія – Кіберармія фанатиків-терористів на стежці війни (http://www.zemlemer-67.ru/ua/ 

socnews-ua/1886-armiya-kiber-terror). 

Кібербатальйон – Мандураль – Мадхья, один з лідерів правлячої партії, заявив, що 

«кібербатальйон проводить операції по захисту нтернет-простору Судану»,  як повідомляє Бі-Бі-Сі 

(http://www.zemlemer-67.ru/ua/socnews-ua/1886-armiya-kiber-terror). 

Кібербезумство – Сезон кібербезумств! (http://www.youtube.com/watch). 

Кібербордель –У Комсомольську на Полтавщині накрили кібербордель – веб-студія у звичайній 

квартирі з он-лайн-трансляцією сексуальних утіх для іноземців (http://tsn.ua/ukrayina/na-poltavschini-u-

kiber-bordeli-trimali-20-divchat.html). 

Кібербезпека – сукупність заходів і засобів, стратегій і принципів забезпечення безпеки, 

керуючих принципів, підходів до управління ризиками, дії, професійної підготовки, практичного 

досвіду, страхування технологій, які можуть бути використані для захисту національного кіберпростору 

від кібератак (http://cert-ua.livejournal.com/1622.html), напр.: Звернуто також увагу на необхідність 

посилення співробітництва з іноземними колегами у сфері гарантування кібербезпеки (ІЗ, № 3, 

17.01.2013, с. 4). 

Кібербулінг – це жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити дитину, в яких 

використовуються інформаційно-комунікаційні засоби: мобільні телефони, електрона пошта, соціальні 

мережі тощо (http://shkolyar.at.ua/load/mediakultura/shho_znachit_slovo_kiber_buling_i_navishho_vono_ 

potribne/1-1-0-3), напр.: Кібербулінг – одна з форм залякування, переслідування, насильства, цькування 
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дітей та підлітків з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (мобільних телефонів та 

інтернету) (http://www.rodis.org.ua/2012/11/blog-post_6503.html). 

Кібервідморозки – бувають і більш витончені різновиди кібервідморозків. Вони не просто 

входять у довіру через інтернет, а закохують у себе, а потім ненав’язливо змушують дівчат 

виконувати свої забаганки (ІЗ, № 8, 23.02.2012, с. 12). 

Кібервійна – це війна, яка здійснюється в кіберпросторі (http://cert-ua.livejournal.com/1622.html), 

напр.: Оглядачі єдині в думці: перша в країні кібервійна стане приводом для влади взяти під контроль 

інтернет-простір (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 2). 

Кібервоїни – Не встигли вщухнути пристрасті навколо атаки на «голос Америки», як ісламські 

кібервоїни завдали чергового відчутного удару по американській мережевої інфраструктури 

(http://www.zemlemer-67.ru/ua/socnews-ua/1886-armiya-kiber-terror). 

Кіберджихадисти – Вражена прикладом Ірану, правляча партія Судану охрестила свою контр-

дисидентську кіберармію «кіберджихадистами» (http://www.zemlemer-67.ru/ua/socnews-ua/1886-

armiya-kiber-terror). 

Кіберзагрози – використання інформації і/або інформаційних систем для порушення параметрів 

безпеки національних ресурсів шляхом виведення з ладу, пошкодження, перешкоджання роботі, 

викрадення, втручання в роботу або знищення складових кіберпростору, зокрема національного 

кіберпростору (http://cert-ua.livejournal.com/1622.html ), напр.: Зокрема, особливу увагу приділено темам 

протидії кіберзагрозам, незаконному обігу товарів та створенню міжнародних альянсів із метою 

боротьби зі «злочинністю ХХІ століття» (ІЗ, № 50, 13.12.2012, с. 16). 

Кіберзловмисники – Зокрема, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Сергій 

Мамедов виступив із пропозицією посилити відповідальність кіберзловмисників перед законом (ІЗ, № 6, 

07.02.2013, с. 5). 

Кіберзлочинець – це злочинець, який здійснює кібератаку (http://cert-ua.livejournal.com/1622. 

html), напр.: Прокурор Джесіка Купер вважає обвинуваченого звичайним кіберзлочинцем (ІЗ, № 3, 

21.01.2011, с. 21). 

Кіберзлочини – найбільш небезпечні кіберправопорушення, за які встановлюється  

кримінальна  відповідальність  (http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka), напр.: Суддя 

Кримінального суду Фарі аль-Гарбі засудив Райфа Бадаві до п’яти років ув’язнення за напади на іслам і 

порушення на своєму веб-сайті закону про кіберзлочини, прийнятого в Саудівській Аравії 2007 року, 

стверджуючи, що лібералізм – це те саме, що й зневіра (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

Кіберзлочинність – У ході проведення оперативних заходів працівники Департаменту боротьби 

з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України задокументували злочинну діяльність … (ІЗ, 

№ 36, 2011, с. 6). 

Кіберкампанії – «Хакерські атаки, кіберкампанії та взагалі виборчі кібервійни, я не виключаю, 

стануть одним із основних, ударних, центрових трендів нинішньої передвиборчої боротьби», –

вважає В. Карасьов (http://www.unn.com.ua/ua/exclusive/617401-v.karasov-kiber-viyni-mogeut-st).  

Кіберкіт – В Азії впродовж місяця відзначатимуть незвичайний ювілей – сто років до дня 

народження кіберкота Дораемона, якого першим культурним аніме-послом країни (УМ, № 121, 17 – 

18.08.2012, с. 9). 

Кіберніж – Кіберніж руйнує ракові пухлини за півгодини та 15 тисяч доларів (http://tsn.ua/varta/ 

yak-bezbolisno-vidaliti-puhlinu.html). 

Кібероперація – Нещодавно один із інтернет-сайтів оприлюднив інформацію про те, що 

«Україна вже давно випередила Росію по кількості незаконних кібероперацій, звідси і скімерські схеми 

(шахрайство з банкоматами, і банківські трояни типу «ZEUS», і збут через інформаційні мережі 

конфіденційної інформації тощо …» (Тр, 2010, с. 1). 

Кіберправопорушення  це суспільно небезпечне винне діяння, що здійснюється з 

використанням технологій перетворення (створення, зберігання, обміну, обробки та знищення) 

інформації, представленої у вигляді комп’ютерних даних, і тягне за собою юридичну відповідальність 

(http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka), напр.: Кіберправопурушення має всі загальні ознаки 

правопорушення, що виділяються у теорії права та вирізняється лише факультативною частиною 

юридичного складу, у якому кіберпростір виступає як засіб або мета здійснення  правопорушення  

(http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka). 

Кіберправоохоронці (англ. сyber правоохоронці) – Майбутніх «кіберправоохоронців» для служби 

в оперативних та слідчих підрозділах навчають за напрямами підготовки «Системи технічного 

захисту інформації» та «Правознавство» (ІЗ, № 11, 13.03.2014, с. 18). 

http://www/
http://cert-ua.livejournal.com/
http://tihoma-law.at.ua/publ/
http://tsn.ua/varta/
http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna
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Кіберпростір – це сукупність віртуальних спільнот, окремих осіб і груп людей, поєднаних 

електронними засобами зв’язку, які регулярно обмінюються думками з найширшого кола питань (М, 

№ 9, 25.09.2014, с. 25), напр.: Кіберпромстір (cyberspace) – поняття, що вийшло з американського 

життя, введене письменником Вільямом Гібсоном в п’єсі «Le Neuromancer» (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Кіберпростір). 

Кіберпроступки – А до кіберпроступків  всі інші кіберправопорушення, що не несуть суттєвої 

суспільної небезпеки, за які передбачається юридична відповідальність інших видів, насамперед 

адміністративна (http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka). 

Кіберплут – Кіберплути (cybеrсrооks) – злочинці, які спеціалізуються  на розрахунках  (http:// 

www.vuzllib.su/books/1642-Біленчук_П_Д-Портрет_комп’ютерного_злочинця). 

Кіберспорт – Український фільм про кіберспорт знімали у Лос-Анджелесі (http://gazeta.ua/ 

articles/culture/_ukrajinskij-film). 

Кіберсквотинг – купівля доменних імен, котрі співзвучні назвам відомих компаній чи просто із 

«дорогими» назвами із метою їх подальшого перепродажу чи розміщення реклами (http://ukrainreferat. 

com/page,3,67200-Riziki-zd-iysnennya-plat-zhnih). 

Кіберлітак – Їхній чотириметровий малошумний «кіберлітак» має гіростабілізовану 

платформу з чудовою оптикою й теплові зором, він захищений від перехоплення засобами 

радіоелектронної боротьби, керування ними відбувається по шифровальному каналу (http://www. 

imzak.org.ua/articles/article/id/4534). 

Кібертероризм – суспільно небезпечна діяльність, що полягає у свідомому, цілеспрямованому 

залякуванню населення та органів влади і здійснюється з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем з метою досягнення злочинних цілей (http://tihoma-law.at.ua/publ/ 

kibernetichna_bezpeka), напр.: Характерною відмінністю кібертероризму від кіберзлочинності є його 

відкритість: вимоги терориста широко сповіщаються (ІЗ, № 24, 14.06.2012, с. 15). 

Кібертерористичний акт  це втручання в роботу компонентів інформаційно-телекомунікаційних 

систем та їх програмного забезпечення або несанкціонована модифікація комп’ютерних даних, що викликає 

дезорганізацію роботи критично важливих елементів інфраструктури держави й створює небезпеку для життя 

чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі 

дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного 

конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення 

дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, 

об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, 

релігійних чи інших поглядів (http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna_bezpeka). 

Кіберутіхи – У Полтаві накрили кубло кіберутіх (http://tsn.ua/ukrayina/na-poltavschini-u-kiber-

bordeli-trimali-20-divchat.html). 

Кіберугруповання – Відповідальність за акції взяли на себе учасники міжнародного 

кіберугруповання Anonymous (Ти, № 6, 10 – 16.02.2012, с. 12). 

Кібершпигунство – Китай і Росія все частіше використовують прийоми кібершпигунства для 

крадіжки засекреченої інформації в галузі торгівлі та науково-технічного розвитку, повідомляється у 

звіті американської контррозвідки, опублікованому на початку листопада (http://www.epochtimes. 

com.ua/world/conficts/). 

Кібершахрайства – Кібершахрайства поділяють на два види: з використанням платіжних 

карток / їх реквізитів (наприклад, скімлинг) та з використанням дистанційного банківського 

обслуговування (або інакше кажучи в системі «клієнт-банк») (Д, № 20, 05.02.2013, с. 7). 

Кібершахраї – «Ми можемо допомогти один одному, оскільки нас об’єднує спільна мета: 

бажання виставити надійний щит проти кібершахраїв, які прагнуть заволодіти грошима наших 

громадян», – зауважив представник МВС (ІЗ, № 6, 07.02.2013, с. 5). 

Кібершпигунство – термін, що позначає, як правило, несанкціоноване отримання інформації з 

метою отримання особистої, економічної, політичної чи військової переваги, здійснений з 

використанням обходу (злому) систем комп’ютерної безпеки, з застосуванням шкідливого програмного 

забезпечення, включаючи «троянських коней» і шпигунських програм (http://goal-int.org/ponyattya-ta-

zmist-kibershpigunstva/), напр.: Кібершпигунство може здійснюватися як дистанційно, за допомогою 

Інтернету, так і шляхом проникнення в комп’ютери і комп’ютерні мережі підприємств звичайними 

шпигунами («кротами»), а також хакерами (http://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-kibershpigunstva/). 

Кібернетика – наука про загальні закономірності процесів отримання, збереження, передачі й 

перетворення інформації в машинах, живих організмах і суспільстві (НСІС 2008, с. 296). 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://www.gpedia/
http://tihoma-law.at.ua/publ/kibernetichna
http://gazeta.ua/
http://www.epochtimes/
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Кіднепінг (англ. kidnapping) – викрадання людини (найчастіше дитини), щоб одержати викуп 

(ССІС 2011, с. 310), напр.: Викрадення дитини або «кіднепінг» (від англійського слова – викрадати) – це 

приховане або відкрите, можливо, шляхом обману, заволодіння дитиною з подальшим обмеженням її 

фізичної свободи (http://www.lit.dp.ua/oz/3.html). 

Кімчі (кор. 沈菜) – це самий улюблений делікатес у корійців, який є чи не головним у їх 

харчуванні, і практично без нього не обходиться жодна трапеза (http://xfood.ru/page/shho-take-kimchi), 

напр.: Кімчі, як і наша квашена капуста відноситься до закусок (http://xfood.ru/page/shho-take-kimchi). 

Клаймер (англ. сlimber) – той, хто активно займається лазінням (http://mama-znaet.com/content/ 

amerika-hto-zrizhe-mogutnie-derevo), напр.: Клаймери, що лазять по деревах можуть організовувати 

пікніки на деревах, влаштовуватись відпочивати, а то й спати на дереві (http://mama-znaet.com/content/ 

amerika-hto-zrizhe-mogutnie-derevo). 

Клаймінг (англ. сliming) – скелелазання у великому місті, напр.: Нарешті дійшли руки написати 

про скелелазання (клаймінг) (http://julie.blog.net.ua/2011/02/23/klajminh/). 

Клік (англ. click) – Якщо вас цікавить, як відключити послуги МТС, наприклад, «Клік», то це 

досить-таки просто і не складає особливих труднощів (http://reshebnik.rv.ua/tehnolohiji/pro-te-yak-

vidklyuchyty-posluhy-mts/). 

Клікнути – Зробіть посилання на ваші сторінки більш юзабельним шляхом збільшення області, де 

можна клікнути (http://blogoreader.org.ua/2009/11/09/online-sales-usability/). 

Клікджекінг (англ. сlickjacking) – накладання поверх видимої веб-сторінки невидимий пласт, в 

який і завантажується потрібна зловмиснику сторінка (http://ukrainreferat.com/page,3,67200-Riziki-zd), 

напр.: Існує ймовірність, що зловмисник зможе здійснити атаку під назвою «клікджекінг» 

(http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=79609516). 

Клікфрод (англ. clickfraud) – шахрайські дії, направленні на організацію «кліків» по  рекламних  

банерах або контекстній рекламі  (http://zillya.ua/klikfrod-ne-plati-za-shakhraiskii-klik), напр.: Помилкові 

або шахрайські кліки по контекстній рекламі не виняток. Даний неприємний феномен фахівці іменують 

клікфродом (http://webklaster.com.ua/). 

Клінінг (англ. cleaning) – це комплекс якісних послуг з наведення порядку в квартирі, офісі, 

будинку (http://bankstatey.com/index.php), напр.: Клінінг – це не просто наведення порядку, а цілий 

комплекс послуг, що дозволяє підтримувати приміщення в ідеальнії чистоті  (http://itport.kiev.ua/klining-

filosofiya-chistoti). 

Клінінг-експерт – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Клінінг-майстр – назва компанії (ЄДР 2012). 

Клінінг-компанія – Другі, вирахувавши, у що обійдеться комплектування та утримання цього 

трудового відділу, звертаються в спеціалізовані клінінг-компанії (http://bankstatey.com/index.php). 

Клінінг-плюс –назва компанії (ЄДР 2012). 

Клінінг-сервіс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Клінінг-спеціалісти – Наша команда – це відповідальні, чемні та професійні клінінг-спеціалісти, 

які люблять свою роботу (http://prybyralnyk.com.ua/). 

Клінінгова компанія – компанія, що надає послуги з професійного прибирання виробничих та 

офісних приміщень і територій, прилеглих до них (http://bankstatey.com/index.php). 

Кліп-арт (англ. сlip-аrt) – це збірка різних високоякісних фотографій або зображень (http:// 

onlinenews.rv.ua/internet/scho-take-klipart/), напр.: Однак кліп-артом може називатися і окремий об’єкт, 

яким нерідко користуються в графічних колажах при творі різної рекламної продукції (проспектів, 

афіш), при оформленні сайтів (http://onlinenews.rv.ua/internet/scho-take-klipart/). 

Кліп-лайт (англ. сlip-лайт) – ідеальна прикраса для дерев, які розташовані біля ресторанів, кафе, 

готелів, розважальних комплексів, супермаркетів, офісних приміщень, котеджу або власного будинку 

(http://olympica.com.ua/55604-klip-lajjt), напр.: Світлодіодна гірлянда кліп-лайт – це ідеальне рішення у 

виборі прикрас до будь-якого свята, в тому числі і Нового Року (http://olympica.com.ua/55604-klip-lajjt). 

Кліпівець – А що це там за кліпевець стоїть? Ціни собі не складе! (з розмови). 

Кліпмейкер (англ. сlipmaker) – фахівець, що професійно займається розробкою і постановкою 

рекламного ролика чи іншого творчого замовлення (http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/klipmejker), 

напр.: Кліпмейкер керує діями творчої команди: сценаристами, операторами, стилістами, 

гримерами, костюмерами, реквізиторами (http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/klipmejker). 

Кліповий – Не хочеться узагальнювати, але сучасні технологічні можливості дозволяють сірій 

безликій посередності ховатися за піаром, замовними публікаціями, невиразним кліповим монтажем 

(Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 21). 

http://mama-znaet/
http://julie/
http://zillya.ua/klikfrod
http://itport.kiev.ua/
http://bankstatey/
file:///C:/Users/Юротдел/Desktop/КОРОБОВА%20для%20дисертація/клінінг-спеціалісти
http://bankstatey.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Клудж (англ. kludge) – це сире, грубе, громіздке рішення проблеми (http://loveuafaq.ru/rizne/7920-

nauka-i-tehnika-zagalini-vidomosti--jaki.html), напр.: Наш мозок – це клудж, вкрай недосконала машина з 

переробки інформації (http://nydmond.com.ua/shist-najzhaxlivishix-metodiv-promivannya-mizkiv/). 

Коворкінг (англ. co-working) – це модна схема організації робочого процесу, при якій в одному 

робочому просторі відбуваються різні, не завжди схожі види діяльності (http://moyaosvita.com.ua/ 

vidpovidi/kovorking), напр.: Коворкінг у Чернівцях об’єднає найініціативніших та найпрогресивніших 

людей Буковини та всієї Західної України (http://cv.vj.ua/blog/post/324). 

Коворкінг-офіси – У США багато коворкінг-офісів, які дозволяють будь-кому прийти і 

працювати без оплати, але якщо людина стає постійним відвідувачем, її просять оплатити робоче 

місце (https://uk.wikipedia.org/wiki/Коворкінг). 

Коворкінг-прострір – … представники громадської організації «Кримська діаспора», коворкінг-

простір для внутрішньо переміщених осіб – IDP-HUB в українській столиці, був відкритий силами 

самих переселенців – без державної, міської або міжнародної підтримки (http://ua.krymr.com/ 

content/article/26953676.html). 

Коворкінг-центр – це місце роботи, розвитку, зустрічей та релаксу! (http://cv.vj.ua/blog/post/324), 

напр.: А ще коворкінг-центр надасть значну перевагу для підприємців-початківців, оскільки дозволить 

не утримувати власний офіс, а йти менш затратним шляхом: ділити єдиний робочий простір 

(http://cv.vj.ua/blog/post/324). 

Коворкінгові центри – Вже зараз як гриби після дощу ростуть коворкінгові центри, хакер-

спейси, 3-ті місця (https://swinomatka.wordpress.com/tag/коворкінгова-революція/). 

Кодек (англ. codec) – це набір програм, що дозволяють зберігати і відтворювати (кодувати і 

декодувати) аудіо і відеофайли в різних форматах (http://gadget-explorer.com/articles/shho-take-kodeki/), 

напр.: Відповідь на питання «що таке кодеки» звучить так: кодек – це невелика спеціалізована 

програма або бібліотека (dll), що виконує функції кодування (стиснення) та декодування  файлів  

з мультимедійними потоками (http://svitohlyad.com.ua/kompyutery/scho-take-kodeky). 

Кодомо (яп. 鼓童) – жанр манги або аніме, розрахований на дітей віком до 12 років як на цільову 

аудиторію (http://www.gpedia.com/uk/gpedia//Кодомо_(жанр)). 

Коктейль-кейтеринг (англ. сocktail-catering) – Коктейль-кейтеринг та кофекейтеринг пропонує 

«BC Promix» у Львові та області! (http://www.best-wedding.com.ua/profile/Promix-Bartender-cen-11354. 

html). 

Коктейль-паті (англ. сocktail-party) – Сервірування столу для коктейль-паті вимагає 

мінімальних зусиль – адже столові прилади в даному випадку не потрібні (http://alcoland.com.ua/ua/ 

koktejl). 

Колокейшн (англ. colocation) – послуга спільного розміщення серверів інших компанії в дата-

центрах cвоеї компанії (http://tops.org.ua/uk/shcho-take-veb-khostynh.html), напр.: Не дивно, що в наш час 

керівникам багатьох сучасних компаній доводиться освоювати нові для себе поняття, у тому числі і 

таке, як колокейшн (https://besthosting.ua/about-colocation.php).  

Кол-центр (англ. call-centrum) – центр обслуговування телефонних позик користувачів 

мобільного зв’язку оператором (СУМ 2011, с. 277), напр.: Миколаївська облдержадміністрація має 

намір ліквідувати святая святих  відділ роботи зі скаргами. Замість нього з відвідувачами 

працюватиме шматок західного способу життя – кол-центр (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 6). 

Комп (англ. computer) – розм. пристрій для автоматичного процесу обробки інформації 

(СУМ 2011, с. 278). 

Комп’ютер (англ. computer) –  пристрій, що діє автоматично за наперед складеною програмою чи 

послідовністю команд (ССІС 2006, с. 370), напр.: На комп’ютері, смартфоні, планшеті ви спокійно 

можете дізнатися, де нині перебувають автобуси Луцька (http://mak.lutsk.ua/guest), тролейбуси 

Сімферополя (http://krym-tr.com.ua (guest)) та маршрутки Дніпропетровська (http://transit.in.ua) (Д, 

№ 72  73, 19  20.04.2013, c. 11). 

Комп’ютер-жертва – У разі, коли особа з самого початку мала певні права і повноваження на 

комп’ютері-жертві, подальше їх розширення можна трактувати як самостійну форму підкорення 

ЕОМ (ЗМР 2 2009, c. 65). 

Комп’ютер-сервер – Комп’ютер, який отримує запити і відповідно до них надає свої ресурси 

іншим комп’ютерам є комп’ютером-сервером (ЗМР 2 2009, c. 51). 

Комп’ютер-зомбі – комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, який був заражений в результаті 

хакерської атаки, комп'ютерним вірусом або троянською програмою, і може бути використаний для 

виконання різних шкідливих задач, адже зловмисники можуть віддалено керувати ним 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://loveuafaq.ru/rizne/7920-nauka-i-tehnika-zagalini-vidomosti-
http://loveuafaq.ru/rizne/7920-nauka-i-tehnika-zagalini-vidomosti-
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://moyaosvita/
http://ua.krymr.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.best-wedding.com.ua/profile/Promix-Bartender-cen-11354.%20html
http://www.best-wedding.com.ua/profile/Promix-Bartender-cen-11354.%20html
http://alcoland.com.ua/
http://tops.org.ua/uk/shcho-take-veb-khostynh.html
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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(http://gpedia.com/uk/gpedia/Зомбі_(інформатика)), напр.: Часто комп’ютери-зомбі утворюють 

ботнети для розповсюдження спаму електронною поштою і для проведення DoS-атак (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Зомбі_(інформатика)). 

Комп’ютер-імідж – назва мережі магазинів (ЄДР 2012).  

Комп’ютер-інформ – назва фірми (ЄДР 2012). 

Комп’ютер-сервіс (англ. computer-service) – назва фірми (ЄЖР 2012). 

Комп’ютерінг (англ. computing) – назва науквого журналу. 

Компілятор (англ. compiler) – це програма, призначена для перекладу в машинні кодів  програми,  

що написана мовою високого рівня (http://distance.edu.vn.ua/metodic/pascal/7.htm), напр.: Кінцевим 

результатом роботи компілятора є програма в машинних кодах, яка потім виконується ЕОМ 

(http://distance.edu.vn.ua/metodic/pascal/7.htm). 

Комп’юложка – Бібліотека пропонує всім бажаючим відвідати інтернет-зал «Комп’юложка», 

де можна знайти інформацію в глобальній мережі Інтернет, відредагувати її і роздрукувати 

(https://yandex.ua/search/?text=Комп’юложка). 

Компаундинг (англ. compounding) – це процес переходу від нинішньої (поточної)  вартості  

капіталу до його майбутньої вартості  (http://nebook.net/book_mkroekonomka_566_page_77), напр.: 

Компаундинг – це процес нарахування складних банківський відсотків, тобто нарахування відсотків на 

суму, що включають відсотки, які нараховані з попереднього періоду (http://studopedia.com.ua/1_31036). 

Комплаєнс-підрозділ (англ. compliance-підрозділ) – «Створення нового комплаєнс-підрозділу 

(який здійснює контроль за відповідністю діяльності чинному законодавству) дасть змогу підвищити 

якість профілактичної роботи із запобігання корупційним проявам та службовим правопорушенням з 

боку службовців», – зазначив начальник ГУ внутрішньої безпеки Міндоходів Олександр Стетюха на 30-

й міжнародній конференції Foreign Corrupt Practicie Act (FCPA) у Вашингтоні (Д, № 219 – 220, 29 – 

30.11.2013, с. 9). 

Композитинг (англ. compositing) – створення цілісного зображення шляхом поєднання двох і 

більше шарів відзнятого на кіно-чи відеоплівку матеріалу, а також CGI (створені комп’ютерні об’єкти) 

та анімації. Широко застосовується в сучасній комп’ютерній технології для створення візуальних 

ефектів в кіно, на телевізійному виробництві, у рекламі, коли необхідно ідеально  симулювати  реальну  

дійсність (http://hdvision.info/archive/index.php/t-1853.html), напр.: Цифровий композитинг – це цифрове 

комбінування щонайменше двох різних зображень з метою отримання цілісного результату (http:// 

hdvision.info/archive/index.php/t-1853.html). 

Кондомат (нім. kondomat) – це спеціалізовані автомати з продажу контрацептивів (http://www. 

bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/06/100602), напр: Кондомати працюють за принципом кавових 

автоматів: в спеціальний отвір кладуться гроші, вибирається необхідна продукція, і апарат видає той 

товар (http://tsn.ua/ukrayina/na-vulitsyah-hmelnitskogo-vstanovili-kondomati.html). 

Кондишн (англ. condition) – жаргонна назва кондиціонера, напр.: В машині є кондішн? (з 

розмови). 

Консалтер (англ. сonsulter) – особа, що займається консалтингом, напр.: В нашому розумінні 

консалтер крім професійних навичок має мати філософію допомагати своєму клієнту вирішувати 

складні завдання, досягаючи свого результату (http://parasolia.com.ua/pro-nas/). 

Консалтинг (англ. сonsulting) – 1) поради фахівців, консультування; 2) екон. діяльність 

спеціальних компаній із консультування виробників, торгівельників, покупців у галузі експертної, 

технічної та економічної діяльності» (НСІС 2008 с. 316); 3) Власник «112 Україна» (телеканал) – Андрій 

Подшипков, бізнесмен у галузі консалтингу та трейдингу (Д, № 219 – 220, 29 – 30.11.2013, с. 18). 

Консалтинг-гамма – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Консалтинг-довіра – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Консалтинг-інформ – назва компанії (ЄДР 2012). 

Консалтингова компанія – компанія, яка займається консалтингом, напр.: А цього тижня до ЗМІ 

просочилися цифри даного опитування. Проводила його всесвітньо відома консалтингова компанія 

«Гелап» (GallapInc), клієнтами якої є уряди провідних країн світу та відомі міжнародні організації (Д, 

№ 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 4). 

Консалтинг-сервіс – назва фірми (ЄДР 2012). 

Консалтинг-софт – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Консалтинг-фінанс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Консалтинг-центр – назва компанії (ЄДР 2012). 

http://gpedia.com/uk/gpedia/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.gpedia.com/
http://www.gpedia.com/
http://nebook.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://parasolia/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Контактівець (лат. сontactus) – Взагалом, як активний онлайнівець і контактівець (скажімо 

так), завжди радий допомогти! Так що, якщо треба будь-яка допомога – звертайся! (https://vk.com/ 

wall-1661080?offset=1080). 

Контент (англ. сontent) – обсяг інформації, вміщений в певному тексті, сукупності текстів 

(ССЛЖ 2009, с. 241), напр.: Безконечний потік посилань та інформації перевантажує нашу увагу, ми не 

насолоджуємося контентом (Д, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Контент-аналіз – 1) термін для позначення ряду методов аналізу мовних актів, повідомлень або 

документів для дослідження різних ідей, емоцій та ін. 2) метод науково-психологічного дослідження 

текстів та ін. носіїв інформації (ВТССУМ 2009, с. 567), напр.: Візова проблематика та її відображення 

українських медіа (контент-аналіз публікацій в ЗМІ у червні – серпні 2011 року) (http://eu.prostir.ua/ 

view/html). 

Контент-провайдери – це компанія, яка надає послуги з короткими номерами (http://posekretu. 

com.ua/231079-shho-take-kontent-provajder), напр.: Образно кажучи, власниками такого «будинку» є 

інтернет-провайдери (послуги з надання доступу до глобальної мережі), хостинг-провайдери (послуги з 

фізичного розміщення веб-ресурсів на серверному обладнанні), контент-провайдери (постачання 

інформаційних продуктів – медіа, програми тощо (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 17). 

Контролінг (англ. сontrolling) – системний управлінський контроль, відстеження ходу виконання 

поставлених задач із одночасною корекцією здійсненої роботи (ССІС 2011, с. 341), напр.: Контролінг – 

це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства (http://westudents. 

com.ua/glavy/98073-modul-1-teorya-kontrolngu.html). 

Концепт (лат. сoncept) – 1) лог. зміст поняття; 2) те саме, що концепція (НСІС 2008, с. 321), напр.: 

Концепт – це фрагмент знання, досвід особистості, що включає як мовну, так і позамовну інформацію 

(http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act).  

Концепт-арт – напрямок у мистецтві, призначений для того, щоб візуально передати ідею твору, 

але не форму або зовнішні атрибути (http://bidi.vesti.in.ua/rе), напр.:  Німецький бренд Concept-Art 

(концепт-арт) спеціалізується виключно на виробництві якісних аксесуарів і інструментів для 

бариста, а починався цей проект як приватне хобі засновника Ерга Рексрот (http:// 

dimkavi.com.ua/ua/concept-art.html). 

Копіарт (англ. copyart) – один з напрямків сучасного живопису, професійне коріювання творів 

класиків, видатних майстрів, а також колекціювання таких копій (ССІС 2006, с. 382). 

Копірайт (англ. copyright) – 1) авторське право; знак охорони авторського права (ССІС 2011,  

с. 345); 2) це написання унікальних текстів (http://zaroblayhroshi.blogspot.com/2015/03), напр.: Через свою 

унікальність копірайт переважно цінується (і оцінюється в грошовому еквіваленті) більше, ніж 

рерайт (http://zaroblayhroshi.blogspot.com/2015/03). 

Копірайтер (англ. copywriter) – 1) розробник, укладач оголошень, рекламних текстів тощо; 2) 

автор нових ідей у рекламі, захищених авторським правом (ССІС 2006, с. 382); 3) той, хто вигадує 

слогани, сюжети відеороликів, тексти статей, активно бере участь у підготовці та проведенні рекламних 

акцій, пропонуючи нові оригінальні ходи (СУМ 2011, с. 280), напр.: Копірайтер має працювати в 

тісному контакті з дизайнером-художником і спеціалістом із шрифтів, щоб забезпечити відповідну 

художню та типографічну інтерпретацію свого тексту (http://pidruchniki.com/00000000/marketing/ 

kopirayting). 

Копірайтинг (англ. copywriting) – це мистецтво написання текстів, здатних збудити в людині 

бажання купити те, про що йдеться в даному тексті. Це є вміння продавати за допомогою друкованого 

слова (http://pidruchniki.com/00000000/marketing/kopirayting), напр.:Копірайтингом стали називати 

матеріали не тільки рекламного, а й просто інформаційного характеру, написання будь-яких  

авторських текстів (http://prnick.blogspot.com/2010/08/blog-post_26.html). 

Корето (італ. corretto) – еспресо з додаваня спиртного  (http://coffeetime.in/vidi-kavovix-napoiv/), 

напр.: Кава корето – той самий еспресо, але з додаванням в каву  алкоголю (http://cafe-davinci.com.ua/ 

ua/vydy_kavy/). 

Корн-дог (англ. corn-dog) – це щось типу сосиски в тісті у стилі кукурудзи! (http://burnyourkitchen. 

com.ua/recipes/korn-dogy), напр.: Не забувайте, що смак як класичних корн-догів, так і корн-догів з 

сиром найбільше залежить від якості начинки, тому не скупіться на хороші продукти  і точно  

про це не пошкодуєте! (http://burnyourkitchen.com.ua/recipes/korn-dogy). 

Коуч (англ. coach) – 1) консультант керівника зі створення структури персоналу, кадрової 

політики і стратегій кризового менеджменту, проводить психологічні тренінги для керівників і 

персоналу компанії; 2) спеціаліст, який тренує керівника на робочому місці (СУМ 2011, с. 281), напр.: 

Керівник, тобто коуч – персональний тренер, який працює з динамічними цілеспрямованими людьми 

https://vk.com/
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(http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view); 3) коуч – це менеджер відділу, який відповідає за 

розвиток, допомагає розкрити потенціал та досягнути  високих результатів (http://www.bat.ua/group/ 

sites/BAT_84VDXZ). 

Коуч-консультант – За фахом магістр страхування (КНЕУ, 2000 р.), бізнес-тренер, коуч-

консультант в організаціях (WIAP, 2011 р.), захистив кандидатську дисертацію «Стратегічне 

планування в страхових компаніях» (КНЕУ, 2008 р.) (http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/ 

k_strahuvannja/Vikladachi19/Nechiporenko.V.I/) 

Коуч-консультування – В той же час, прагматично-інструментальна орієнтованість цієї 

сфери психологічної практики перетворює коучинг на набір технологій, що не має під собою 

ґрунтовного теоретичного та методичного базису, який, очевидно, має містити у собі по-перше, 

системну теорію особистості, а по-друге описувати  методологію  навчання коуч-консультуванню  

(http://dneprpositum.org.ua/index-15.html). 

Коуч-курси – По закінченню коуч-курсів була проведена конвертація рейтингів тандем-

інструкторів відповідно до вимог USPA (http://free-sky.com.ua/shlak/strybky-z-parashutom-u-tsunevi-za-16-

18). 

Коуч-менеджер – Справа в тому, що коуч-менеджер навіть у тих ситуаціях, коли просто 

ставить своєму підлеглому завдання, не тільки озвучує їх, але і обов’язково цікавиться при цьому тим 

… (http://alls.in.ua/53068-kouch-menedzhment-v-kompani-z-chogo-pochati.html). 

Коуч-менеджмент – По суті справи, коуч-менеджмент це не що інше, як давно відомий 

демократичний стиль лідерства (http://alls.in.ua/53068-kouch-menedzhment). 

Коуч-серфер – А коли знайти в інтернеті «коуч-серфера» – місцевого мешканця, котрий 

погодиться безкоштовно пустити мандрівників на нічліг і ще й місто покаже, – менше вже нікуди 

(http://www.dw.de/тонкощі-студентського-бюджету). 

Коуч-серфінг – За словами Гречишкіної, місце для нічлігу вона буде вибирати переважно 

методом коуч-серфінгу – «вписки» до добрих людей, які знайдуться в інтернеті, а в готелях житиме в 

крайніх випадках (http://ua.comments.ua/life/190267). 

Коуч-сесія – Під час коуч-сесій часто відбуваються такі «перемикання уваги», і це дозволяє 

клієнту побачити реальність і стереотипи, які стали нормою життя (http://ua-referat.com/Коучинг_ 

для_керівників). 

Коуч-система – Дистанція – коуч-система покрокового розвитку  особистості  (http:// 

psychologis.com.ua/distanciya_-_kouch-sistema_poshagovogo_razvitiya_lichnosti.htm). 

Коуч-технології – Коуч-технології також необхідні для розвитку  лідерських якостей (http://ua-

referat.com/Коучинг_для_керівників). 

Коуч-тренер – Коуч – це хто ? Коуч-тренер. Як стати коучем? (http://poradumo.com.ua/33923-

kouch). 

Коуч-тренінг – Коуч-тренінг – «Життя в балансі та планування цілей» – допоможе Вам 

організувати своє життя і встигнути все (http://heyevent.com/event/fi5nk6rgjli5aa/2015). 

Коучер (англ. сoacher) – Коучер, як правило, є фахівцем, що працює на замовлення (http://robota. 

lviv.ua/business/ABC_jobs/koucher). 

Коучерський – Це що коучерський тренінг ? Я чекала більшого … (з розмови). 

Коучерувати – Ви що зберетесь коучерувати? (з розмови). 

Коучинг (англ. сoaching) – 1) індивідуальний тренінг, що проводить коучер, націлений на 

розкриття потенціалу особистості, підприємства чи команди (СУМ 2011, с. 281), напр.: Персональне 

тренування (коучинг) допомагає співробітнику вияснити, що Він хоче змінити, встановити ясні, 

конкретні і вимірні цілі для створення цих змін (http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view); 2) 

метод консультування, напр.: Провівши ще ряд досліджень, Уітмор  винайшов новий  метод  

консультування і керування персоналом – коучинг (http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view); 3) 

технологія роботи з клієнтами, напр.: Коучинг, як стиль і технологія роботи з клієнтами, завойовує усе 

більше число прихильників, тому що «коучинг служить для розкриття  потенціалу особистості  

з метою максимізації продуктивності й ефективності власної діяльності» (http://moodle.ipo.kpi.ua/moo

dle/mod/resource/view); 4) послуга, напр.: Консалтинг та коучинг – це саме ті послуги,  для надання  

яких часто залучають фахівців ззовні  (http://www.nbuv.gov.ua/node/417); 5) стиль управління, напр.: 

Перше – коучинг як стиль управління в компанії (http://studme.com.ua/1078031515341/menedzhment/ 

kouching_tehnologiya); 6) навчальний процес, напр.: Коучинг – це навчальний процес, що застосовується 

в сферах бізнесу, управління, побудови життя або кар’єри (http://www.pervenec.kiev.ua/kouching). 

Коучинг-консультування – У статті розкривається поняття коучингу, коучинг-

консультування, окреслюється потреба у методологічному базисі для сучасного коучинг-
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консультування, показується доцільність використання positum-підходу у якості такого базису, 

наводяться концептуальні, програмні та методичні орієнтири тренінгової підготовки коуч-

консультантів у руслі positum-підходу (http://dneprpositum.org.ua/index-15.html). 

Коучинг-навчання – В Україні професійне коучинг-навчання здійснюється Українським 

інститутом позитивної крос культурної психотерапії і менеджменту (http://dneprpositum.org.ua/index-

15.html). 

Коучинг-спеціаліст – Авторські тренінги та майстер-класи від провідних бізнесменів, 

маркетологів, бізнес-спікерів та коучинг-спеціалістів України (http://2event.com/events/152618). 

Коучинг-центр – У Києві відкрився абсолютно новий формат курсів англійської – коучинг-центр 

Learn English (http://enguide.ua/ua/kiev/courses/news/). 

Коучингові інструменти – ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ: … Коучингові інструменти, що дозволяють 

розвивати мислення працівників … (http://ovitta.com.ua/event/menedzhment-v-styli-kouchynh/). 

Кофеман (гол. koffie) – пристрасний улюбленець кофе (НСІС 2008, с. 327). 

Кофейбус (гол. koffie) – це чудова приємна ретрокав’ярня, в якій можна насолодитись спражньою 

кавою з італіїськими традиціями та набратись чудових емоцій (https://twitter.com/coffeeybus), напр.: 

Важливим моментом цього «Кофейбусу» є і привабливий інтер’єр, який повністю відповідає епосі, що 

панує у кав’ярні (http://weloveua.com/ua/provesti-otlichno-vremya-mozhna-v-kofejbus-kofejne/). 

Кофеледі (гол. koffie) – особа, яка займається забезпеченням офісу кофе та чаєм, напр.: Якщо у 

вашому офісі є посада кофеледі, то подавати каву буде вона, у всіх інших випадках це буде робити 

секретар (http://prokavu. info/archives/tag/kava-ledi). 

Кофеманія (гол. koffie) – 1) мережа кофеєнь, напр.: Кожна «Кофемания» – це свій оригінальний 

інтер’єр (http://katerinaplus.com/10647-kav-yarnya-kofemaniya); 2) захоплення кавою, напр.: Виявляється 

кофе манія – це модно, а я раніше думав, що це хвороба (http://trolleybust.com). 

Кофемат (гол. koffie) – автомат з продажу кофе та інших напоїв, напр.: А оскільки продавати 

через автомати тютюнові вироби в Україні заборонено, то після «кофематів» найбільш прибутковими 

вважаються вендори з снеками і прохолодними напоями» (http://progroshi.blogspot.com/2011/01/blog-

post_2580.html). 

Кофепак (гол. koffie) – спресована мелена кава, яка готова до використання (http://dimkavi. 

com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html). 

Кофепойнти (гол. koffie) – кавові точки у супермаркетах  (http://in.ck.ua/ua/poisty/novi-miscya-u-

cherkasah-zapustyly-fabryku-kavy), напр.: Співробітники торговельної площадки В2В-Center можут 

позайматися на тренажерах або пограти в настільний теніс прямо у кофепойнта (http://coob.com.ua/ 

zony-vidpochynku-v-ofisah/). 

КофеХауз (гол. koffie ) – назва кав’ярні, напр.: Киянину Івану Філіповичу у кав’ярні «КофеХауз» 

нагрубіянив стажер, правила у цих кафе не передбачають виняткового  спілкування  російською мовою 

(http://life.pravda.com.ua/society/2013/08/23/137010/). 

Кошонет (фр. cochonnet) – така маленька кулька, на батьківщині петанку, у Франції, її називають 

«поросятком», «п’ятачком», поляки кажуть – «швінка», з неї й починається вся гра: гравці кидають 

кульку, а тоді по черзі кидком мають поставити свої кулі як найближче до кошонета (http://ratusha. 

lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=3657), напр.: Гравець першої команди, ставши у коло, кидає 

дерев’яну кульку – кошонет на відстань від 6 до 10 метрів але не ближче ніж на 50 см від будь-якої 

перешкоди (http://petanque.lviv.ua/109/). 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing) – 1) це залучення людських можливостей для спільного 

вирішення певних проблем чи втілення проектів (http://inspired.com.ua/ideas/crowdsourcing/), напр.: 

Завдяки краудсорсингу вся запланована ідея може бути реалізована силами звичайних людей – 

волонтерів та просто небайдужих осіб (http://inspired.com.ua/ideas/crowdsourcing/); 2) це процес 

розподіленого вирішення проблем чи виробництва, який передбачає передачу завдань на виконання 

мережі людей, яку ще називають «гурт» (http://texty.org.ua/pg/chapter/newsmaker/read/40161/42447). 

Краудсорсингова діяльність – На сьогоднішній день можна виділити три види краудсорсингової 

діяльності в суспільно-політичній сфері  (http://naub.oa.edu.ua/2015/реалізація-краудсорсингу-в-

українсm/Etching). 

Краудсорсингові платформи – Навесні 2012 р. молодіжна громадська організація «Молода 

дипломатія – Рівне» започаткувала тестування технології Ushahidi для створення краудсорсингової 

платформи Спільно! Рівне для збору проблемних точок міста Рівного, їх публікації на карті, 

формуванні запитів до відповідних органів місцевого управління (http://blog.ogo.ua/blogs/view/miskiy_ 

aktivizm). 
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Краудінвестинг (англ. сrowdinvesting) – спільне народне інвестування (http://www.investcenter. 

km.ua/index.php), напр.: Подібна платформа краудінвестингу – шанс українців ставати повноцінними 

інвесторами, розкривати свій підприємницький талант незалежно від розміру коштів у наявності, та 

створювати підґрунтя для функціонування нашої «Кремневої долини», адже талановитих спеціалістів 

у нас вистачає, коштів також, справа гальмується не до кінця продуманою організацією та нестачею 

ініціативних інвесторів, які будуть зацікавлені у вирішенні суспільних проблем (http://nardepjournal.com/ 

article/2013/95). 

Краудінвестингові технології – Таким чином, можна з упевненістю говорити щодо 

перспективності розвитку краудінвестингових та краудфандингових технологій в Україні, що мають 

всі перспективи вплинути як на розвиток IT-сегментів економіки, так і на фінансову систему 

(http://nardepjournal.com/article/2013/95). 

Краудлендинг (англ. сrowdlanding) – народне кредитування  (http://tcenter.km.ua/index.php). 

Краудтехнологія – це організоване масове співробітництво, направлене на досягнення 

конкретного результату або об’єднання тимчасових, інтелектуальних, фінансових, матеріальних 

ресурсів значної кількості людей та/або організацій заради досягнення конкретного результату 

(http://tcenter.km.ua/index.php). 

Краудфандинг (англ. сrowdfunding) – це колективна співпраця людей (донорів), які добровільно 

разом об’єднують свої гроші або інші ресурси, як правило через інтернет, щоб підтримати зусилля 

інших людей або організацій (реципієнтів) (http://nardepjournal.com/article/2013/95), напр.: Уже у 

жовтні розробники взяли участь у кампанії зі збору коштів на краудфандинговій платформи Indiegogo 

(сайт фінансування творчих проектів за схемою краудфандингу (М1, № 1, січень, 2015, с. 14). 

Краудфандингові технології – Таким чином, можна з упевненістю говорити щодо 

перспективності розвитку краудінвестингових та краудфандингових технологій в Україні, що мають 

всі перспективи вплинути як на розвиток IT-сегментів економіки, так і на фінансову систему 

(http://nardepjournal.com/article/2013/95). 

Краш-подія (англ. crash подія) – А на перших метрах дистанції болід Шумі знову потрапив в 

епіцентр краш-подій, коли посприль розвороту «Лотуса» Романа Гросжана (УМ, № 76, 29.05.2012, 

с. 9). 

Креатив (лат. сreatio) – це мистецтво створювати ідеї та втілювати їх у життя, коли  мислеформи  

набувають матеріальні обриси (http://verano.rv.ua/navchannya/kreativ-shho-take-kreativ/), напр.: Однак не 

думаю, що хтось дуже переймається креативом і пошуком нових меседжів (Д, № 107 – 108, 22 – 

23.06.2012, с. 5). 

Креатив-буд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Креатив-груп – назва ВАТ (ЄДР 2012). 

Креативити – У наш час самого таланту недостатньо, потрібно ще вміти активно 

креативити (По, № 41, 10.10.2013, с. 2). 

Креатив-інжирінг – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Креативлять – Десятки, а може, й сотні майстрів узялися за виготовлення літальних помічників 

для наших вояків. Патріоти креативлять у гаражах й проводять випробування на стадіонах і полях 

(М, № 2, 26.02.2015, с. 14). 

Креатив-медіа – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Креативний – творчий (НСІС 2008, с. 328). 

Креативність – творчість, новаторська діяльність (ССІС 2011, с. 353), напр.: Креативність – це 

здатність до творчості, здатність породжувати незвичайні речі, придумувати, знаходити, бачит 

світ якось по особливому (http://ua-referat.com/Сутність_креативності). 

Креденталь (англ. credential) – 1) з амер. диплом про освіту; 2) брит. – кваліфікація; 3) у 

контексті документів Болонського процесу термін використовується у значенні «кваліфікація» (ВОіБП  

2007, с. 410). 

Крек (англ. crack) – це результат злому програми/гри, який можна запускати без ліцензійного 

диска, серійного номера і т.п. Це може бути зламаний файл exe,  в якому нейтралізований  модуль  

захисту (http://genomukr.ru/komp-juteri/21020-shho-take-krek.html); 2) дешева версія кокаїну, 

призначена для куріння (http://genomukr.ru/komp-juteri/21020-shho-take-krek.html); 3) найкраща скаковий 

або рисистий кінь в стайні, на іподромі або в команді, а також під  час скачки або заїзду  (http:// 

genomukr.ru/komp-juteri/21020-shho-take-krek.html). 

Крекер (англ. cracker) – 1) сухе печиво, здатне зберігати свої харчові якості довгий час; різновид 

галети; 2) висушені тонкі шматочки картоплі; 3) апарат, що слугує для розпаду аміаку на водень і азот, 

http://www.investcenter/
http://nardepjournal/
http://genomukr.ru/komp-juteri/21020-shho-take-krek
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87)
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застосовується при зварюванні (НСІС 2008, с. 328); 4) той, хто здійснює зламування (УМІ 2009, с. 190), 

напр.: Крекери (сrасkеr) – різновидом хакерів є крекери (http://www.vuzllib.su/books/1642). 

Криптор (англ. сryptor) – назва ряду програм для криптозахисту виконуваних файлів. 

Використовуються переважно вірусописцями й хакерами для маскування шкідливого програмного 

забезпечення (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Криптор), напр.: Криптор забезпечує захист шкідливого 

програмного кода від розповсюджених антивірусних методів пошуку за сигнатурами. Існують звичайні 

й поліморфні криптори (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Криптор). 

Кросер (англ. crosser) – Той, хто знайшов книжку, може стати кросером, зайти на сайт і 

залишити інформацію про себе (П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 28). 

Кросдресинг (англ. crossdressing) – змішування стилів одягу (СУМ 2011, с. 282). 

Кросинг (англ. crossing) – 1) гірн. вентиляційна споруда (повітряний міст) у підземних гірничих 

виробках, що розділяє й ізолює перехресні повітряні потоки; 2) забороненний прийом у спорті – різке 

пересікання шляху свого конкурента після обгону, яке створює небезпечне становище на трасі змагань; 

(ССІС 2006, с. 392); 3) ек. операція купівлі-продажу на біржі, яку дилер виконує за відмінною від 

біржової цінною з метою впливу на цінову тенденцію (ССІС 2008, с. 322). 

Кросчекінг (англ. crosschecking) – перехрестна перевірка даних звітності. 

Кроссервіс (англ. сrossservice) – Компанія «Кроссервіс» – це найбільший постачальник продукції 

корпорації Katun в Україні, яка пропонує широкий асортимент витратних матеріалів і комплектуючих 

для офісної техніки (http://yellow.com.ua/company.aspx?c=10463). 

Круїзинг (англ. сruising) – 1) це спосіб подорожувати містом на лонгборді, переміщаючись  

туди, куди Вам потрібно (http://www.wavesboardshop.com/ua/carving-ua.html); 2) це міжнародний бізнес 

являє собою комплекс ринкових структур і котрий поєднує кілька певних міжнародних ринкових 

сегментів (http://referatbox.net/page,2,237078-Ekzoticheskie-vidy-transporta. html). 

Кряк (англ. quack) – 1) зламування (УМІ 2009, с. 190), напр.: Потрібна допомога по кряку 

програми (УМІ 2009, с. 190); 2) програма для зламування, напр.: Знайовий поставив мені скрипт (набір 

команд на певній мові програмування. – С.Ч.) кнопки «Бабло!» з якимось кряком і у мене стало 

пропадати бабло (УМІ 2009, с. 190). 

Крякер – той, хто здійснює зламування (УМІ 2009, с. 191), напр.: Піратство – це прикольна 

штука! Не кожен може заплатити за ліцензійний файл гроші, а пірати і крекери роблять так, шоб він 

був доступним для всіх безкоштовно (УМІ 2009, с. 191). 

Крякати – проникнення у програмне забезпечення чи цифровий прстрій з метою порушення чи 

зміни його функціонування; ламати, напр.: По особистому досвіду скажу, що крякати вента-факс 

останніх версій так і не навчилися (УМІ 2009, с. 189). 

Крякнути – проникнення у програмне забезпечення чи цифровий прстрій з метою порушення чи 

зміни його функціонування; ламати, напр.: Прикольно перемутили … Ні кода не тре, ні крякнути не 

тре… (УМІ 2009, с. 189). 

Кукі (англ. cookie) – у комп’ютерній термінології поняття, яке використовується для опису 

інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка 

зберігається у клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той же сайт, якщо сайт повторно відвідати 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Кукі), напр.: Кукі створюються за ініціативою скриптового сценарію 

на стороні веб-браузера (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Кукі). 

Кукі-монстри – А це що за кукі-монстри? (з розмови). 

Кукі-накі – А де шарики «Кукі-накі»? (з розмови). 

Кукі-технології – За допомогою кукі-технології можна вивчити вподобання відвідувача (https:// 

ua.remington-europe.com/cookie-usage). 

Кукі-файл – При наступному відвідуванні веб-ресурсу ваш браузер звернеться до кукі-файлів і 

всю інформацію з них перенесе на діючу сторіночку з метою збереження налаштувань, самостійно  

вами  вироблених за попередній сеанс (http://ukr-article.com/index.php?newsid=2119). 

Кулісьє (фр. coulissier) – неофіційний біржовий посередник, який без участі офіційних маклерів 

укладає біржові угоди (CCІC 2011, с. 362). 

Кулхантер (англ. coolhunter) – фахівець у галузі кулхантинґу (http://slovotvir.org.ua/words/ 

kulkhanter), напр.: Кулхантери відслідковують зміну психологічної та споживацької налаштованості 

потенційних клієнтів і намагаються використати це у виробництві товарів та наданні послуг 

(http://slovotvir.org.ua/words/kulkhanter) 

Кулхантинг (англ. coolhunting) – це особливі маркетингові дослідження в пошуках  нових  

тенденцій, або так званих трендів (http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/6_96286.doc.htm), 

напр.: Найбільшого поширення кулхантинг здобув у США і західноєвропейських країнах, тоді як в 

http://www/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www/
http://www.wavesboardshop.com/ua/carving-ua.html
http://referatbox.net/page,2,237078-Ekzoticheskie-vidy-transporta
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://www/
http://ukr-article.com/
http://slovotvir.org.ua/
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Україні цей напрям лише починає впроваджуватись (http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/ 

6_96286.doc.htm). 

Кулхантингові агенції – це різновид маркетингових агенцій, що займаються дослідженнями 

молодіжного сегменту у сфері попкультури  та інших модних  новацій  (http://www.rusnauka.com/30_ 

NIEK_2011/Economics), напр.: Здійснюючи дослідження, кулхантингові агенції ретельно вивчатимуть 

споживчі уподобання (http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics). 

Куміте (яп. 組手) – 1) це спаринг (поєдинок) з партнером, що відкриває шлях до 

самовдосконалення у випробуванні проти суперника (http://karatelviv.org/novachkam), напр.: Куміте 

розвиває почуття часу, дистанції, вибору оптимальної стратегії для вирішення поставлених завдань 

(http://karatelviv.org/novachkam); 2) це вища випробування майстерності та сили духу в карате 

(http://www.bondgame.com.ua/igra-kumite/), напр.: За словами правоохоронця, бої проходили в розділах 

катакарате (виконання формально-технічного комплексу), командне куміте, шобукуміте (бої з 

обмеженим контактом), ірікумі-дзю та ірікумі-го (повноконтактні поєдинки) (Мі, № 4, квітень, 2010, 

с. 31). 

Кусамоті (яп. 草餅) – моті зеленуватого кольору, виготовлене з додаванням японського полину 

йомогі (http://cook.horo6aya.info/svit/73-yaponsk-deserti.html), напр.: Кусамоті – це моті з полину 

(http://100000 menu.ru/termini/16551-shho-take-vagasi.html). 

Кулер (англ. cooler) – мініатюрний вентилятор, який закріплюється на корпусі комп’ютерного 

процесора для його охолодження (ССІС 2011, с. 362). 

Л 

Лазертаг (англ. lasertag) – військово-спортивна гра, суть якої полягає в ураженні гравців і 

спеціальних інтегральних мішеней (АУЛів) – «баз», «мін» тощо  безпечними  «лазерними»  пострілами  

(http://olevsk.com.ua/node/10991),  напр.: Проте це не завадило іншим бажаючим прийти та особисто 

відчути що таке лазертаг (http://olevsk.com.ua/node/10991). 

Лайт (англ. lite) – низькокалорійні продукти (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/lajt-shho-ce-take/), 

напр.: У широкому сенсі суфікс ‒ лайт означає полегшену версію чого-небудь (http://moyaosvita.com.ua/ 

vidpovidi/lajt-shho-ce-take/).  

Лайт-бокс – рекламний щит розмірами 1,2 х 1,8 м. з внутрішнім підсвічуванням (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Лайтбокс), напр.: Лайт-бокс – дуже ефективний і відносно недорогий рекламний 

носій (http://www.gpedia.com/uk/gpedia). 

Лайт-контакт – розділ кікбоксингу, в якому удари руками і ногами наносяться лише дозовані, з 

контрольованою силою. Поєдинок проводиться без зупинок після результативного удару (http:// 

studopedia.ru/13_11598_layt-kontakt.htm), напр.: Ще одну «бронзу» в категорії лайт-контакт команді 

приніс курсант четвертого курсу Олег Коробко (ІЗ, № 47, 21.11.2013, с. 21). 

Лайк (англ. like) – умовний вираз схвалення матеріалу, профілю користувача, фотографії через 

клік чи натискання функціональної кнопки (http://slovotvir.org.ua/words/laik), напр.: «Привіт, фейсбуку! 

Моя сестра [Евелін] і я [Ремі] дуже хочемо кішку (малюнок кішки). Наш тато пообіцяв, що коли 

наберемо тисячу «лайків», ми зможемо мати кішку. Будь ласка, поставте «like» цій фотографії. 

Дякуємо!» (ІЗ, № 47, 22.11.2012, с. 30). 

Лайкнути – Особливо це справедливо для випадків коли користувач має лайкнути щось для того, 

щоб взяти участь в якісь акції (http://watcher.com.ua/2012/11/29). 

Лайф (англ. life) – бренд операторів мобільного зв’язку в Білорусі та Україні (до 2016 року), 

контрольні пакети акцій яких належать компанії Turkcell (http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Life), напр.: 

Почалася активна ротація, нас [гурт «Антитіла»] запрошували в студію на півторагодинний лайф – 

«Антитіла» у прямому ефірі слухали у Москві, Петербурзі … (ВЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 9). 

Лайфтайл-журналістика – Він [Сергій Щербина] переконує: концепція майбутнього сайта 

охоплює висвітлення політичних та економічних тем, журналістські розслідування, а також … 

елементи лайфтайл-журналістики (Д, № 140 – 141, 09 – 10.08.2013, с. 18). 

Лайф-коуч – фахівець вищого рівня кваліфікації в гуманітарній сфері (психологія), консультує, 

навчає вирішенню особистісних і міжособистісних проблем, робить психологічний і 

психотерапевтичний супровід (http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl=component), 

напр.: Лайф-коуч – це відносно нова професія, швидко і стрімко розвивається  (http://robota.lviv.ua/ 

business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl=component). 

Лайф-коучинг – це спільна робота з фахівцем, що дозволяє підвищити рівень якості життя і 

задоволеність нею, це допомога в постановці і реалізації життєвих цілей та досягненні успіху у всіх 

сферах життя, структурування і систематизація досягнутих і бажаного, цілей і бажань, це можливість 

http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/
http://www.rusnauka.com/
http://www.rusnauka.com/30_
http://cook.horo6aya.info/svit/73-yaponsk-deserti.html
http://olevsk/
http://moyaosvita/
http://moyaosvita.com.ua/
http://www/
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Life
http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl
http://robota.lviv.ua/%20business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl
http://robota.lviv.ua/%20business/ABC_jobs/lajf-kouch/print?tmpl
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знаходження гармонії і балансу в життєво важливих категоріях (http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/ 

lajf-kouch/print?tmpl=component), напр.: Застосовується сучасна наука в різних областях, тому 

прийнято розрізняти коучинг для роботи, бізнес-коуч, персональний коуч, лайф-коучинг (http:// 

poradumo.com.ua/33923-kouch-tse-hto-kouch-trener). 

Лайфхак – корисна порада, «народна мудрість», рецепт, що дає змогу заощадити час при 

розв’язанні проблеми (Кад, № 01, січень 2017, 24), напр.: Якщо ж говорити простіше, лайфхак – це 

набір всіляких коротких корисних порад, хитрих трюків, народних рецептів і навіть наукових методик, 

що дозволяють швидко і без зайвого клопоту вирішувати різні побутові  та життєві питання  (http:// 

ellhow.ru/navchannja/28392-lajfhak). 

Лайфхакер – особа, що займається лайфхакінгом (http://slovotvir.org.ua/words/laifkhaker), напр.: Як 

пишуть лайфхакери, класичний бородань вирізняється надійністю і витримкою, привітністю і 

щирістю (М1, № 2, березень, 2016, с. 22). 

Лайфхакінг – це сукупність різноманітних прийомів і методик дії в тих чи інших випадках, 

придуманих людьми для полегшення процесу досягнення будь-якої мети (http://ellhow.ru/navchannja/ 

28392-lajfhak-shho-ce.html), напр.: Термін «лайфхакінг» прийшов до нас з англійської мови (http://ellhow. 

ru/navchannja/28392-lajfhak-shho-ce.html). 

Лайфхакерство – Я думав це просто відсутність робочої дисципліни і розхлябаність, аж ні – 

лайфхакерство 80 лвл. Дивно тільки чому стільки нарікань до їхньої роботи? (http://kolira.vesti.in.ua/re). 

Лакшері (англ. luxury) – сегмент ринку товарів роскоші і послуг класу люкс-преміум (http:// 

slovotvir.org.ua/words/laksheri), напр.: Люкс – це дорого, якісно і часто яскраво, лакшері – це 

престижно, солідно і майже завжди непомітно: саме ці характеристики традиційно називають 

маркетологи, визначаючи лакшері-сегмент (http://slovotvir.org.ua/words/laksheri); Косметика, 

парфумерія, одяг «лакшері» – це самі зрозумілі і комусь навіть доступні речі з цього елітного 

середовища проживання. Але це також і ексклюзивні ресторани («5 зірок»), їжа (ікра біла, шампанське 

Krug), побутова техніка (телевізори Westvision), автомобілі, яхти, ювелірні вироби з елітним камінням, 

годинники, морські та гірськолижні курорти, готелі, бутики, салони краси, кінотеатри, в які дорога 

простому смертному просто закрита (http://faqukr.ru/krasa/4620-vabit-slovo-laksheri-shho-ce-take.html). 

Лакшері-бутики – Ближче до початку робочого дня імпровізовані кафешки зникають, 

повертаючи запозичений простір крамницям і навіть лакшері-бутикам (В’єтнам) (УТ, № 43, 25 – 

31.10.2013, с. 48). 

Ламер (англ. lamer) – недосвідчений користувач, який вважає себе достатньо тямущим у 

комп’ютері (НСІС 2008, с. 340), напр.: Ламер – це недохакер-переюзер, що звичайно з розумним 

виглядом пояснює те, в чому сам ні чорта не розуміє, у нього навіть немає в лексиконі слова «не знаю» 

(http://megasite.in.ua/48398-hto-taki-chajjnik-yuzer-lamer.html). 

Ланч (англ. lunch) – 1) другий сніданок або легка закуска в інші години в Англії, США та деяких 

інших країнах (НСІС 2008, с. 341), напр.: У п’ятницю, 27 січня, традиційний Український ланч у 

швейцарському Давосі відкриється промовою Президента України Віктора Януковича (http://ua. 

korrespondent.net/ukraine/politics/1311248-ukrayinskij-lanch-u-davosi); 2) зкривлена рампа, що дає 

можливість райдеру підлетіти у повітря (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/BMX). 

Ланч-бокс – контейнер для їжі, який можна взяти з собою в школу, університет, на роботу і т.д. 

(http://slovotvir.org.ua/words/lanch-boks), напр.: Ланч-бокс на перерву!  (http://pedpresa.com.ua/so/index. 

php). 

Ланч-конференция – Публічним заходом за участі Януковича в Давосі стала традиційна 

українська ланч-конференція, яку вже увосьме проводить фонд Віктора Пінчука  (http://www.pravda. 

com.ua/articles/2012/01/28). 

Ланч-пакет – Це може бути окрема угода з підприємством харчування, розташованим на шляху 

слідування чи в екскурсійному пункті або передбачається забезпечення туристів (особливо при ранніх 

виїздах на екскурсійний маршрут) «ланч-пакетами» (сухими пайками) (http://tourlib.net/books_ukr/ 

lubiceva_mrt3.htm). 

Ланч-форум – «Інший Челсі – донецька історія» (The other Chelsea – a Story from Donetsk) – цей 

документальний фільм презентували у Берліні під час українсько-німецького ланч-форуму (http://www. 

dw.de/інший-челсі-донецька-історія-німецький-фільм). 

Лате (італ. latte) – кавовий напій родом з Італії, що складається з молока (італ. latte) і кави Еспресо 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Лате), напр.: Враховуючи динамічний ритм життя сучасних львів’ян – 

можливість взяти улюблене лате із собою, зекономить не тільки дорогоцінний час, але й збереже 

чудовий настрій (http://sushitime.032.ua/). 

http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/%20lajf-kouch/print
http://robota.lviv.ua/business/ABC_jobs/%20lajf-kouch/print
http://slovotvir.org.ua/
http://ellhow/
http://ellhow/
http://kolira.vesti.in.ua/re_10_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%2C_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
http://kolira.vesti.in.ua/re_%D0%AF%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
http://kolira.vesti/
http://slovotvir.org.ua/words/laksheri
http://www/
http://slovotvir.org.ua/
http://pedpresa.com.ua/
http://tourlib.net/books_ukr/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Лате-арт – дивовижне і прекрасне мистецтво кавового живопису (http://tutcikavo.co.ua/mistectvo-

ta-kultura/latte-art-kavoviy-zhivopis/), напр.: Класичний лате-арт зародився в Італії – країні, де по-

справжньому люблять каву (http://tutcikavo.co.ua/mistectvo-ta-kultura/latte-art-kavoviy-zhivopis/). 

Лате-макіато – Лате-макіато складається з однієї частини еспресо  і трьох  частин  гарячого  

молока (http://www.li.org.ua/jak-prigotuvati-latte/), напр.: В лате-макіато можна додавати сиропи будь-

яких смаків за винятком цитрусового: від нього може згорнутися молоко (http://www.li.org.ua/jak-

prigotuvati-latte/). 

Латеман – Я не латеман, але дуже люблю лате (з розмови). 

Лаунж (англ. lounge) – це музичний стиль, який особливою популярністю став користуватися з 

2000-х р. (http://faqukr.ru/mistectvo-ta-rozvagi/100138-laundzh-ce-ne-prosto-muzichnij-stil-laundzh-ce.html), 

напр.: На горішньому поверсі «Прем’єр Палацу» є лаунж, відкритий для гостей готелю та інших 

відвідувачів (http://www.premier-palace.com/ua/info/press-room/published-articles-and-broadcast/view/ 

swedish_post.html). 

Лаунж-бар – заклад з елементами релакс-ефекта, напр.: У триповерховій будівлі буде розміщено 

казино, дискотека, ресторан, лаунж-бар, суші-бар, сигарну залу та інші розважальні об’єкти (http:// 

ukranews.com/uk/news/Ukraine/2011/12/30/1033). 

Лаунж-джаз – У колах лаунж-джаз стилю De-Phazz вже став загальною назвою (http://kvartal-

concert.com/ua/afisha/de-phazz-22-2-2015). 

Лаунж-зал – Це означає, що Ви зможете скористатися всіма привілеями лаунж-залів, що 

беруть участь в програмі, по всьому світу, де б Ви не знаходилися, незалежно від приналежності до 

клубу тієї чи іншої авіакомпанії або класу авіаквитка (http://vip-ua.privatbank.ua/services/LoungeKey). 

Лаунж-зона – Лаунж-зона – це кращий спосіб уникнути стресу під час подорожей (http://www. 

oschadbank.ua/ua/private/vip_club/Priority.php/), напр.: Право потягувати коктейлі у стерильно білій 

лаунж-зоні зі стелею «у вигляді» звукових хвиль матимуть лише номінанти на VIP-люди з партеру 

(УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 20). 

Лаунж-кафе – L`Kafa Cafe Lounge Karaoke – мережа лаунж-кафе високого класу останнього 

покоління (http://lkafa-cafe.com.ua/places/lkafa-cafe-lounge-karaoke-ул-мишуги7а/). 

Лаунж-колектив – Лаунж-колектив De-Phazz був і залишається не просто звичайним 

відкритим електронним проектом (http://kvartal-concert.com/ua/afisha/de-phazz-22-2-2015). 

Лаунж-музика – Каталог ТОВ «Авторське агентство «Чесна музика» включає в себе фонограми 

та музичні твори, які виконуються такими виконавцями як Loboda, Наталія Могілевська, Юлія 

Савічева, Serebro, Іраклі, Непара, Ласковий май, Градуси, Макс Барских, виконавцями іноземної 

популярної музики, що складає більш 12 тисяч позицій, а також значний перелік лаунж-музики 

(http://www.ulasp.org/uk/chesna-muzika/). 

Лаунж-програма – У нас є навіть така лаунж-програма, де ми граємо акустичну версію, всю 

нашу творчість у трьох інструментах – рояль, саксофон і гітара (http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn= 

news&to=art&id=3454). 

Лаунж-простір – Друзі, хочемо облаштувати для вас громадський лаунж-простір у парку для 

проведення зустрічей-обговорень, майстер-класів, просто для роботи чи відпочинку - усе на свіжому 

повітрі з неймовірним краєвидом (https://uk-ua.facebook.com/ParkKulturyLviv/posts/1090994740914088). 

Лаунж-ресторан – Серед нагороджених премією «Український Національний Олімп» такі відомі 

компанії як лаунж-ресторан «Buddha-bar» в номінації «Оригінальні страви та інтер'єр», за створення 

в Кієві гламурної резіденції Будди, ПрАТ «Інформаційні комп'ютерні системи» (Інком) в номінації 

«Сістемність та ефективність», за впровадження крупно масштабних проектів, ТОВ "Компанія 

ПроФІКС" в номінації «Надійний ІТ-партнер», за впровадження унікального проекту з інтеграції в 

банку, ВАТ «Суднобудівний завод «Залив», у номінації «Суднобудівнік року», ПАТ «Київський картонно-

паперовий комбінат», в номінації «Запуск року», за встановлення двох нових сучасний ліній з 

виробництва упаковки з гофрокартону, Фабрика« Трембіта », в номінації «Виробник національних 

музичних інструментів», команда Street Workout в Україні в номінації «Здорове майбутнє нації» та інші 

(http://www.nationalolimp.com.ua/news/107). 

Лаунж-станція – Я зазвичай слухаю радіо iTunes, а там тематичні станції: рок-станція, джаз-

станція, лаунж-станція, інді-станція, класична музика (http://blog.golubovsky.com/eduard-prystupa/). 

Левериджліз (англ. leverage lease) – вид міжнародного лізингу, у відповідності з яким оренда та 

лізингова компанія створюють окрему довірчу компанію для виконання лізингових операцій, яка може 

скористатися податковими та амортизаційними пільгами і цим скоротити витрати, пов’язані з орендою 

(НСІС 2007, с. 412). 

http://tutcikavo/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://faqukr.ru/mistectvo-ta-rozvagi/95902-muzichni-naprjamki.html
http://www.premier-palace.com/ua/info/press-room/published-articles-and-broadcast/view/
http://vip-ua/
http://www.oschadbank.ua/ua/private/vip_club/Priority.php/
http://www.oschadbank.ua/ua/private/vip_club/Priority.php/
http://lkafa-cafe.com.ua/
http://www.ulasp.org/
https://uk-ua.facebook/
http://www.nationalolimp.com.ua/
http://blog.golubovsky/
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Ледеринг (англ. laddering) – спосіб інвестування, при якому інвестор купує кілька фінансових 

інструментів з різним терміном погашення (http://investycii.org/search/tag/%EB%E5%E4%E4% E5%F0% 

B3%ED%E3). 

Лейбл (англ. label) – товарна етикетка з фірмовим знаком (ССІС 2008, с. 332), напр.: Його музику 

видає популярний голандський лейбл Armada Music, який належить ді-джею № 1 Armin van Buuren, а 

його треки грають такі зірки електронної сцени, як Above & Beyond, Paul van Dyk, Ferry Corsten, Gareth 

Emery, Andy Moor, Paul Oakenfold, Richard Durand та ін. (http://ua.korrespondent.net/showbiz/music/ 

1411384-ukrayinskij-didzhej). 

Лендкайтинг (англ. landkiting) – катання з кайтом на жорсткій поверхні. Лендкайтинг – один з 

найбільш травмонебезпечних видів кайтинга, але справжніх кайтерів це не  зупиняє (http://mustang. 

lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA), напр.: Найпопулярнішими снарядами для лендкайтинга 

вважаються маунтинборд і багі (http://mustang.lviv.ua/archives/870#.Vjw6N24srGA). 

Лендінг (англ. landing page) – це завершення сторінки воронки продаж, також – веб-сторінка, яка 

відкривається при натисканні на рекламне оголошення чи ланку (лінк) (http://wiki.kspu. 

kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013), напр.: «Лендінг» може бути будь-якою сторінкою сайту або 

спеціально створеною окремою сторінкою (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Служби_Інтернету_2013). 

Лептоп (англ. laptop) – портативний комп’ютер (СУМ 2011, с. 285), напр.: А повертаючись 

додому, він забув про свій лептоп і лише на наступний ранок згадав про нього (http://uapress.info/ 

uk/news/show/61248). 

Лігерад (нім. liegerad) – веломобіль з Німеччини (http://olx.ua/uk/obyavlenie/lgerad-velomobl-z-

nmechchini-IDflbfA.html), напр.: Вінничанин 50-річний Василь Панич зробив лігерад (http://gazeta.ua/ 

articles/life/_vinnichanin-yizdit-na-velosipedi-lezhachi-/506041). 

Лінк (англ. link) – це посилання, по якому можна перейти на інший веб-сайт, документ чи іншу 

частину цього ж документа (http://yak-prosto.com/sho-take-link/), напр.: Лінк може вести на електронну 

пошту (http://yak-prosto.com/sho-take-link/). 

Лінкбайтинг – політика залучення зворотніх посилань на ваш блог за допомогою будь-яких дій, 

що дадуть якісні тематичні зворотні лінки (http://blogoreader.org.ua/2009/01/07/dictionary-for-bloggers/). 

Лінкбілдінг (англ. linkbbilding) – це складна стратегія, яка щодня набирає популярність і є 

надзвичайно важливою для пошукової оптимізації сайтів (https://lviv.rozrobka-sajtiv.in.ua/7-pomilok-v-

link-bilding-yakiy-robit-kozhen-novachok-v-seo), напр.: Сьогодні лінкбілдінг є таємничим і заплутаним 

явищем, оточеним міфами і безліччю питань (https://lviv.rozrobka-sajtiv.in.ua/7-pomilok-v-link-bilding-

yakiy-robit-kozhen-novachok-v-seo). 

Ліфлет (англ. lyflet) – двосторонній віддрукований лист, як правило, з двома або трьома 

фальцами, складений всілякими способами, наприклад: навпіл, гармошкою, дельтоподібним або будь-

яким іншим способом, що підкреслює індивідуальність рекламного продукту (http://ukr.tehnika-print. 

kiev.ua/), напр.: Ліфлет – це не що інше, як один з популярних видів друкарської продукції, який вельми 

успішно використовується в рекламних цілях (http://olympica.com.ua/47055). 

Ліфтинг (англ. lyfting) – підтяжка шкіри на обличчі, косметична або хірургічна 

(НСІС 2008, с. 353), напр.: Яка ж щаслива молодь, яка не задумується над тим, що таке ліфтинг 

(http://poradumo.com.ua/86804-sho-take-lifting). 

Ліфтинг-крем (англ. lyfting-крем) – Ліфтинг-крем, не рекомендується використовувати в 

молодому віці, так як через великий вміст біологічно активних добавок,  може розвинутися  синдром  

відміни (http://posekretu.com.ua/98516). 

Ліч (англ. leech) – це фізичне втілення головної мети темної магії – пошуків безсмертя  

(http://www.wesnoth.org/units/1.10/mainline/uk_UA/Lich.html), напр.: Хоча переродження в ліча вимагає 

великих жертв, його перевагою є безсмертя, що дійсно вселяє жах  (http://www.wesnoth.org/units/ 

1.10/mainline/uk_UA/Lich.html). 

Лічер (англ. leecher) – той, хто качає одночасно і віддає (http://v.zao.com.ua/shho-oznachae-termin-

sider-v-torrent-trekerah-i/). 

Лоад (англ. load) – дія на позначення переміщування даних із цифрового пристрою чи мережі 

(УМІ 2009, с. 172). 

Лоадити (англ. load) – переміщувати дані з цифрового пристрою чи мережі (УМІ 2009, с. 173), 

напр.: Ну що тут непонятного? … Лоадишь консоль, набираєш команди і читаєш … (УМІ 2009, с. 173). 

Лог (англ. log) – пеціальний файл в якому накопичується зібрана службова та статистична 

інформація – журнал подій, щоденник, запис, протокол (http://energy.gift/log-znachennya_12039404.html). 

Логвайпер (англ. logviper) – програма, що знищує сліди несанкціонованої діяльності після 

скоєння опосередкованого доступу до ЕОМ чи мережі (ЗМР 2 2009, с. 58). 

http://ua/
http://mustang/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uapress.info/
http://olx.ua/uk/obyavlenie/
http://gazeta.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://yak-prosto/
http://blogoreader.org.ua/
https://lviv.rozrobka-sajtiv.in.ua/7-pomilok-v-link-bilding-yakiy-robit-kozhen-novachok-v-seo
https://lviv.rozrobka-sajtiv.in.ua/7-pomilok-v-link-bilding-yakiy-robit-kozhen-novachok-v-seo
https://lviv/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86
http://ukr.tehnika-print/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.wesnoth.org/units/%201.10/
http://www.wesnoth.org/units/%201.10/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://v.zao/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Логін (англ. login) – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача 

комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому 

дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Логін), напр.: Логін має  бути унікальним в межах даної  системи  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Логін). 

Локт-ін (англ. locked-in) – ситуація, коли інвестор вагається чи продавати свої дохідні цінні 

папери, оскільки одержаний від цього дохід стане об’єктом податку на збільшення ринкової вартості 

капіталу (http://studentbooks.com.ua/content/view/49/1/1/25/), напр.: Це пред’явлення цивільного позову в 

кримінальній справі є правом особи, чиї інтереси були порушені злочином, а коли мова йде про захист 

локт-ін державних інтересів або прав громадян, – обов’язком або правом прокурора (http://crp.pp.ua/ 

розслідування_процесуальна_функція). 

Лонгборд (англ. longboard) – це скейтборд довшої і ширшої форми, ніж звичайний скейт (http:// 

waves.org.ua/uk/articles/209-longboard-skateboard), напр.: Деякі зі стартапів стають успішним бізнесом – 

у Hackerspace народився інтернет-магазин техніки, лабораторія з 3D-сканування, а 

також майстерня з виготовлення лонгбордів  (http://life.pravda.com.ua/technology/2013/11/8/142500/). 

Лонгбординг (англ. longbording) – спуск по асфальтовому схилу на подовженій дошці (http:// 

karematy.com/?p=943), напр.: Лонгбординг – це дуже небезпечно, напевно як і все, що можна назвати 

захоплюючим ... (http://waves.org.ua/uk/skate). 

Лонгплей (англ. longplay) – у відеозаписі – формат відеозапису на меншій за звичайну швидкості 

руху стрічки, що забезпечує довше відтворення за рахунок деякого зниження якості зображення; у 

звукозапису – формат звукозапису на грамплатівках для відтворення при швидкості обертання диску 

33 % об/хв (http://www.maria-online.com/information/article.php?lg=uk&q=LP), напр.: Це вже четвертий 

лонгплей дніпропетровського колективу (Ти, № 6, 10 – 16.02.2012, с. 57). 

Лонгстрок (англ. longstrike) – довгострокова фінансова операція (наприклад, для облігацій це 

означає, що строк погашення перевищує 8 років) (http://www.brainboxart.tk/?Bukva_L:LOKO), напр.: Як 

невідмінювані визначники, вони сполучуються з опорними термінами як у препозиції: лонгпозиція 

(«скуповування акцій, валют в очікуванні підвищення на біржі їхнього курсу», лонгстрок 

(«довгострокова фінансова операція, розрахована на декілька років»), так і в постпозиції: контракт 

лонг («ф’ючерсний контракт, куплений у сподіванні на подальше підвищення цін»), контракт «шорт» 

(«ф’ючерсний контракт, проданий у зв’язку з очікуваним зниженням цін») (http://studopedia.org/2-

2632.html). 

Лонгскейт (англ. longskatе) – довга дошка незвичайної обтічної форми з широкими колесами 

(http://poradumo.pp.ua/cikave/30459-yak-navchitisya-katatisya-na-skeytbord-doroslomu-ditin.html), напр.: 

Лонгскейт – дека такого скейту нагадує серфінгові дошку (http://d-7.com.ua/skeiti/brand-landyachtz). 

Лонгтермін (англ. longterm) – довгострокова фінансова операція (наприклад, для облігацій це 

означає, що термін погашення перевищує 8 років) (http://ekursova.in.ua/2r/vc-55894.html). 

Лофт (англ. loft) – тип житла переобладнаного під помешкання з приміщення закинутої фабрики 

або іншої будівлі промислового призначення. Слово loft означає «горище», в США так називають ще й 

верхній поверх торгового приміщення або складу, але сам стиль може бути присутнім практично у будь-

якому приміщенні (http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader_2.3), напр.: Власне, коли ми говоримо про 

лофт, ми маємо на увазі горище, причому, заселене або переплановане під житло (http://itport. 

kiev.ua/loft-proekt/). 

Лофт-проекти (англ. loft-projectus) – Це поки екзотика – лофт-проекти (http://itport.kiev.ua/loft-

proekt/). 

Лук (англ. look) – певний образ людини, причому під образом розуміється не тільки одяг, але і 

зачіска, макіяж, взуття та аксесуари (сумочка, намисто, окуляри, сережки, пояси тощо) (http://ellhow.ru/ 

statti-dlja-doroslih/24332-shho-take-luk.html), напр.: В усіх луках цієї лінії [«Витоки»] міститься загадка, 

адже народні мотиви в колекції простежити доволі складно, якщо не знатися на оздоблюваних 

техніках українського костюма (М1, № 2, лютий, 2015, с. 28). 

Лунго (італ. lungo) – це «довгий» еспресо, який готується точно так само як і звичайний еспресо, 

тільки для нього потрібна чашка побільше і, відповідно, більше води (у півтора рази) (http://rokavu.info/ 

archives/tag/lunho), напр.: Напевно, всім відомий рецепт кави еспресо, який вважається традиційним. 

Але не всі знають про його різновиди. Однією з таких є кава лунго (http://vkysnjatinka.com.ua/kava-lungo-

jogo-istoriya). 

М 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.techclub.com.ua/
http://dmitra.com/3dlab/
http://life.pravda.com.ua/
http://www.maria-online.com/information/
http://www.brainboxart.tk/?Bukva_L:LOKO
http://poradumo.pp.ua/cikave/30459-yak-navchitisya-katatisya-na-skeytbord-doroslomu-ditin.html
http://vkysnjatinka/
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Майнінг (англ. mining) – процес створення нових крипто валют, який побудований на рішенні 

комп’ютерами складних математичних задач (http://busines.in.ua/shho-take-majning/), напр.: Люди, які 

займаються майнінгом, називаються майнерами (http://busines.in.ua/shho-take-majning/). 

Макіато (італ. macchiato) – напій, виготовлений з кави і молока (http://alcoinfo.com.ua/retsepti-

prigotuvannya-kavi-makiato.htm), напр.: Класичний варіант макіато являє собою чашку еспресо, в яку 

додано трохи простого або спіненого молока (http://alcoinfo.com.ua/retsepti-prigotuvannya-kavi-

makiato.htm). 

Макджоб (англ. mcJob) – низькооплачувана, позбавлена стимулів та малоперспективна робота, 

котра не вимагає особливих навиків і дає мало можливостей для розвитку (http://uk.sciencegraph.net/ 

wiki/Макджоб), напр.: В 2001 році словник Merriam-Webster додав до своїх статей слово McJob 

(макджоб ‒ натяк на роботу в McDonald’s), визначивши його, як «низькооплачувана праця, що вимагає 

низької кваліфікації і передбачає мінімальні перспективи для зростання» (http://news.finance.ua/ua/news/-

/132624/najabsurdnishi-sudovi-spravy-industriyi-fast-fud). 

Макдональдс (англ. McDonald’s) – ресторан «швидкої їжі» (СУМ 2011, с. 290), напр.: Це місто – 

Макдональдс. В його берегах зливаються кетчупу ріки, що їх найзухваліший, рідкісний птах не зможе 

здолати довіку (ІФ 2009, с. 144). 

Макі-дзуші (яп. 巻き寿司) – суші закручені у водорості норі (https://sites.google.com/site/ japabout/ 

kultura/kuhna), напр.: Ведучі майстер-класу – кухарі високої кваліфікації – продемонстрували глядачам 

технологію приготування двох видів суші: макі-дзуші (завиванців) – суші закручених у водорості норі 

та нігірі-суші (стискунчиків) – суші зроблених із грудочок рису з начинкою,  спресованних у руці  

(http://technol.donnuet.edu.ua/index.php/master/sushi). 

Мастеринг (англ. mastering) – обробка музики (http://lemurano.com.ua/70366-mastering-shho-tse-

take.html), напр.: Численні спостереження за роботою різних звукорежисерів призводять до 

переконання в тому, що вміння робити зведення та мастеринг – це справжній дар, що зустрічається у 

людей набагато рідше музичного слуху (http://faqukr.ru/komp-juteri/74487). 

Манджю (яп. げ饅頭) – пиріжки, запечені у формі, з різноманітною солодкою начинкою (http:// 

klyaznyka-sweets.blogspot.com/2015/01/blog-post), напр.: З тих пір дешеві манджю стали дуже популярні 

серед японців і їх можна знайти в багатьох магазинах солодощів (http://energy.gift/mandjyu_ 

2847219.html). 

Мануал (лат. manualis) –1) клавіатура для рук в органі, клавесині, фісгармонії (НСІС 2008, с. 366); 

2) це зведення детальних інструкцій щодо реалізації розвитку міського середовища, а найголовніше те, 

що ця інструкція обов’язкова для всіх (http://kga.gov.ua/rss/83-sergij-tselovalnik). 

Мапінг-шоу (англ. mapping-show) – Для тих, хто прогавив мапінг-шоу на Софійській площі! 

(https://www.facebook.com/HowIsIt/posts/). 

Маркет (англ. market) – 1) ринок; 2) невеликий продовольчій магазин у США (ССІС 2011, с. 407). 

Маркет-експрес – назва ТОВ (ЄДР 2012).     

Маркет-євро – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Маркетмейкер – старший працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів (СУМ  

2011, с. 291), напр.: Маркетмейкер – брокер або дилер, діяльність якого як професійного учасника 

валютного або фондового ринку полягає у забезпеченні постійних котирувань цін продавця та покупця 

на певні фінансові інструменти від свого імені або від імені клієнта (http://www.bank.gov.ua/control/ 

uk/publish/article?art_id=123437). 

Маркет-медіа – назва кампанії (ЄДР 2012). 

Маркет-прес – 1) назва рекламної группи; 2) назва рекламно-інформаційної газети. 

Маркет-прима – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Маркет-техно – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Маркет-юзери – ті учасники, які використовують запропоновані їм умови  для здійснення  своєї  

діяльності  (http://business4you.com.ua/klyuchovi-uchasniki-foreks/). 

Маркетинг (англ. marketing) – організація виробництва та збиту продукції на основі результатів 

інтенсивного вивчення і прогнозування попиту, цін, широкого використання реклами й стимулювання 

виробництва, застосування сучасних способів зберігання і транспортування товарів, технічного та ін. 

обслуговування споживачів (НСІС 2008, с. 367). 

Маркетинг-клуб – клуб, що об’єднує фахівців у галузі маркетингу (НСІС 2008, с. 367). 

Маркетинг-мікс – комплекс заходів, які визначають позиціонування  продукту на ринку  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Маркетинг-мікс), напр.: Зазвичай маркетинг-мікс складається з 

http://busines.in.ua/shho-take-majning/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.sciencegraph.net/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.sciencegraph/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%96
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://lemurano.com.ua/70366-
http://faqukr/
http://energy.gift/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://kga.gov.ua/rss/83-sergij-tselovalnik-poednannya-rozvitku-urbanistiki-mista-z-prirodoyu-tse-duzhe-tsikavo
http://www.bank.gov.ua/
http://business4you/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Маркетинг-мікс
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«чотирьох P» (Product, Price, Place, Promotion): продукту, ціни, місця (системи розподілу товару або 

системи дистриб’юції) та просування (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Маркетинг-мікс). 

Маршрутизатор (нім. marshroute) – пристрій мережі, який перетворює імена хостів у мережеві 

адреси (ІР-адреси) та навпаки (ЗМР 2 2009, с. 51), напр.: Принцип роботи маршрутизатора 

грунтується на використанні адреси одержувача, закладеного безпосередньо в пакеті даних, який 

визначається пристроєм за таблицею маршрутизації і вибирає шлях передачі даних (http://svitohlyad. 

com.ua/kompyutery/scho-take-marshrutyzator). 

Маршрутизація – 1) організація вантажних перевезень маршрутними потягами (НСІС 2008, 

с. 368); 2) процес визначення маршруту слідування інформації в мережах зв’язку (ЗМР 2 2009, с. 51), 

напр.: Мета маршрутизації – оптимізація шляху з точки зору мінімальної затримки максимальної 

кількості трафіку при забезпеченні надійності та заданого рівня захисту (http://studopedia.su/9_49360_ 

marshrutizatsiya.html). 

Маршрутизуємий – ІР (англ. Internet Protocol) – маршрутизуємий мережевий протокол, що є 

основою стека протоколів ТСР/ІР (ЗМР 2 2009, с. 52). 

Мас-медіа (англ.mass-media) – термін, який у сучасному суспільстві використовується як синонім 

до понять «журналістика» і «засоби мосової інформації» (ССЛіЖ 2009, с. 249), напр.: У сусідній Росії 

Держдума ухвалила закон, який передбачає адміністративні санкції за використання нецензурної 

лексики в мас-медіа (ІЗ, № 43, 24.10.2013, с. 13). 

Мас-медійна ситуація – З огляду на наявну в Україні мас-медійну ситуацію, можна сказати, що 

це видання – радше виняток, аніж правило(Д, № 219 – 220, 29 – 30.11.2013, с. 19). 

Мас-медійник – Тернопольский мас-медійник Олег Удич покинув журналістику заради високої 

посади (https://doba.te.ua/post/6613). 

Матча лате (яп. 抹茶 лате) – мелений зелений чай з молоком (https://instagram.com/p/y6z 

N9vSLMb/), напр.: Виходячи з відгуків на Foursquare, варто спробувати матча лате, а в новому 

осінньому меню з’явилися сендвічі з сиром Брі і Гуакамоле (http://afisha.tochka.net/ua/58522-gde-vypit-

kofe-v-kieve-obzor-luchshikh-kofeen-stolitsy/). 

Матті (яп. メイト) – також відоме як парагвайський чай – сухе листя вічнозеленої кущової 

рослини падуб парагвайський (ісп. yerba mate – «ерба – мате», Illex paraguariensis), що з прадавніх часів 

використовується південноамериканськими індіанцями для заварювання однойменного тонізуючого 

напою (http://www.google.com.ua/search), напр.: В останній час дієтологами рекомендується чай матті 

для схуднення, дивовижний напій, що володіє безліччю корисних властивостей (http://bigmirledy.com/ 

parahvajskyj-chudo-chaj-mate-dlya-shudnennya/). 

Матракаж (фр. matraguage) – радіотелевізійна реклама, в якій нескінченно повторюються фрази 

(малюнки, пісеньки, мовні трафарети тощо) до знесилення слухача (глядача) (http://edportal.net/referaty/ 

inostrannyy-yazyk/95300/). 

Маунтбайк (англ. mountbike) – 1) сп. подолання на велосипеді дистанції, прокладеної в гірській 

місцевості (НСІС 2008, с. 371); 2) дуже небезпечний спуск з гори за допомогою особливого велосипеда 

(http://karematy.com/?p=943), напр.: Цікаво, що раніше 31-річний Хешедаль займався маунтбайком, а 

серед його досягнень всього одна перемога на етапі «Гранд-туру» – в 2009 році на іспанській «Вуельті» 

(УМ, № 76, 29.05.2012, с. 9). 

Маунтинборд (англ. mountainboard) – дошка, за виглядом нагадує сноуборд і скейборд, 

призначена для їзди в літній період часу (НХДП 2012, с. 8). 

Маунтинбординг (англ. mountainboarding) – 1) модифікований скейт, у якого збільшені колеса, 

що дозволяє переміщатися по будь-якій поверхні (http://karematy.com/?p=943); 2) це новий 

екстремальний вид спорту, який розвинувся з сноубордингу, вейкбордингу та скейтбордингу. Хоча це і 

досить небезпечний вид спорту, але ним може займатися практично кожен, якщо вміє більш-менш добре 

кататися на лижах, в тому числі водних (http://cikavo.in.ua/sport/ekstremalnij-sport/11356), напр.: 

Північноамериканський спорт під назвою маунтинбординг це молодший брат скейтборду, і, до речі, в 

перекладі з англійської означає гірська дошка (http://madridhotelvialusitana.com/mauntinbording). 

Мегабайтовий (гр. megas byte) – Я придбав для комп’ютера ще один 512-мегабайтовий модуль 

пам’яті, повністю вичерпавши вільні роз’єми для пам’яті, і взяв 4-х гігабайтових USB-накопичувач, 

оптимізований під Ready Boost. Все це частково допомогло, але все одно машина працювала значно 

повільніше свого XP-опонента (http://easy-code.com.ua/2012/09/poradi-shhodo-pidvishhennya). 

Медіа (лат. medium) – те саме, що і мас-медіа (НСІС 2008, с. 373), напр.: Медіаексперт Вікторія 

Сюмар переконана: щоб втримати рекламодавця, традиційним медіа варто зробити акцент на 

конвергентність (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 18). 

http://svitohlyad/
http://studopedia.su/
https://doba.te.ua/
http://afisha/
http://www.google.com.ua/search
http://bigmirledy.com/
http://edportal.net/
http://madridhotelvialusitana/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Медіаактиви – Ви (Сергій Курченко) сказали, що антимонопольний комітет не може на цьому 

етапі запобігти такому об’єднанню медіаактивів, оскільки не має можливості довести, що за всім 

цим стоять єдині грошові потоки (Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Медіаарт – це відокремлена частина мистецтва, яку впізнають за технологіями, які 

використовуються як інструменти художників (http://www.culturalproject.org/about/press/ 

httppolituaarticles20130801arthtml/), напр.: Власне, зміна носія на більш технологічні, на більш сучасні 

якісь види започаткувала явище медіаарту (http://www.culturalproject.org/about/press). 

Медіааудиторія – Цього року впродовж двох днів відбудуться чотири паралельні конференції, що 

об’єднають близько двохсот учасників, які говоритимуть про медіаменеджмент, медіатехнології, 

медіаконтент та медіааудиторію (Д, № 83 – 84, 18 – 19.05.2012, с. 19). 

 Медіабайєр – це людина, яка визначає і гарантує розміщення реклами (http://eopac.org.ua/8-

profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi), напр.: Є й інші закупники, наприклад медіабайєр 

займається вибором і закупівлею кращих рекламних площ, які принесуть багато покупців і за помірні 

гроші (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer-chim-vin-zajmayetsya.html). 

Медіабаінг – це оптова закупівля рекламних носіїв з їх подальшим перепродажем як невеликим, 

так і крупним замовникам (http://www.mediamapa.com.ua/stati/zovnishnja-reklama/agenstvo-zovnishoj-

reklamy-mediamapa.html), напр.: По-перше, медіабаінг позбавляє власників рекламних майданчиків від 

необхідності пошуку зацікавлених клієнтів, які іноді розташовуються в іншому кінці країни 

(http://www.mediamapa.com.ua/stati/zovnishnja-reklama/agenstvo-zovnishoj-reklamy-mediamapa.html). 

Медіабаінгове агенство – Медіабаінгове агентство зовнішньої реклами – Медіамапа! (http://www. 

mediamapa.com.ua/stati/zovnishnja-reklama/agenstvo-zovnishoj-reklamy-mediamapa.html). 

Медіабізнес – 1) це головне галузеве видання українського медіаринку, щоденна он-лайн-газета 

(http://www.itk.ua/ua/partners/index/recnum/1/), напр.: Медіабізнес пише про те, хто як і скільки заробляє 

та витрачає на ЗМІ (http://www.itk.ua/ua/partners/index/recnum/1/); 2) це певний елемент більшої системи, 

яка в Україні називається «система політичної корупції» та має один ключовий елемент, – інвестиція в 

політику і як наслідок – у владу (http://dailylviv.com/news/kultura/obiekyvni-ta-atraktyvni-zmi-zaminyat-

politychno-zamovni-ekspert-31904); 3) це, в першу чергу, ланка економіки. Економічно успішні медіа і є 

запорукою стабільного й ефективного інформування й формування думки соціуму (https://zaxid.net/ 

tor15_tsitat_lvivskogo_mediaforumu_n1286310), напр.: Все-таки в медіабізнесі головне не бренди, а люди 

(Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Медіабоси – Чи щось змінилося з того часу? Які уроки зробили медіабоси? (Д, № 42 – 43, 07 – 

08.03.2014, с. 20). 

Медіаварта – Зустріч відбулася в рамках відкритого університету і новоствореної волонтерської 

ініціативи «медіаварта» «майданіст», що має на меті формування дискусійної експертної платформи 

й того простору компромісу та порозуміння, який і є, на думку організаторів, визначальною рисою ще з 

Нового часу (Д, № 27 – 28, 14 – 15.02.2014, с. 18). 

Медіавидання – Ще 40 медіавидань – в процесі розробки (ІЗ, № 18 ‒ 19, 12.05.2011, с. 21). 

Медіавійна – Експерти медіавійни переконані, що важливо не лише боротися в медіапросторі, а 

й щодня розмовляти із звичайними людьми на вулиці, задіювати їхню логіку і здоровий глузд (Д, № 179 – 

180, 26 – 27.09.2014, с. 14). 

Медіагалузь – На думку фахівця (Володимира Різуна), який уже близько 30 років готує фахових 

мовців-журналістів, сьогодні в журналістиці відбувається «криза професії». Вона пов’язана з падінням 

рівня професіоналізму та професійної культури. Причина в тому, що в медіагалузь прийшло дуже 

багато людей, які мають опосередковане ставлення до журналістики (Д, № 135 – 136, 02 – 03.08.2013, 

с. 19). 

Медіагромадськість – Народні депутати, медіаексперти і журналісти з регіонів сигналізують 

про незадовільну роботу директорів каналів. Будемо розбиратися по кожному конкретному випадку. 

Але висновки зробимо лише після консультацій з представниками медіагромадськості цих регіонів. 

Навіть за попередньою інформацією, якою я (Олег Наливайко) володію, чимало директорів ОПТРК не 

втримаються на своїх місцях … (Д, № 51 – 52, 21 – 22.03.2014, с. 18). 

Медіагрупа – Друге – наша медіагрупа дуже велика, і багато каналів з її складу розміщено саме в 

Києві, вони також потребують гарних кваліфікованих кадрів (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 21). 

Медіадискурс – це специфічний тип мовно-мисленнєвої діяльності, яка характерна виключно для 

інформаційного поля мас-медіа (https://sites.google.com/site/philologyroundtable/categories/language-units-

in-text-and-discourse/media-diskursusistemikomunikativnihvidvdiskursu), напр.: У цьому розумінні слід 

розрізняти медіадискурс та інші самостійні типи дискурсу, як, наприклад, політичний, релігійний, 

http://www.culturalproject.org/
http://eopac.org.ua/8-profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi
http://eopac.org.ua/8-profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi
http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-bajyer-chim-vin-zajmayetsya.html
http://www.mediamapa.com.ua/stati/zovnishnja-reklama/agenstvo-zovnishoj-reklamy-mediamapa.html
http://www.mediamapa.com.ua/stati/zovnishnja-reklama/agenstvo-zovnishoj-reklamy-mediamapa.html
http://www.mediamapa.com.ua/
http://www/
http://www.itk.ua/ua/
http://www.itk.ua/ua/partners/index/recnum/1/
http://dailylviv.com/
https://zaxid.net/
https://sites.google.com/site/
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науковий і т.д. (https://sites.google.com/site/philologyroundtable/categories/language-units-in-text-and-

discourse/media-diskursusistemikomunikativnihvidvdiskursu). 

Медіаексперт – Такий собі Дмитро Крикун представлений ведучим як «медіаексперт», вимагав 

ліквідувати її (державну пресу) якнайшвидше (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 19). 

Медіазакапелок – Відтак майданчик в її центрі виклали бруківкою, встановили лавки, урни для 

сміття, тож місцина під розлогими кронами дерев перетворилася у такий собі милий скверик, який 

неофіційно вже назвали «журналістським», або «медіазакапелком» (УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 3). 

Медіазаконодавство – У Британії медіазаконодавство дуже суворе, і головним механізмом є 

видання через суд судової заборони писати про щось (inijuction) (Д, № 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 18). 

Медіаконструкти – Персонажі Зайдля реальні у своєму безапеляційному протиставленні тим 

медіаконструктам, яких нам пропонують сьогодні вважати людьми (УТ, № 43, 25 – 31.10.2013, с. 46). 

Медіаконтент – Цікава тенденція: крім пошуку новин та медіаконтенту (зокрема музики й 

відео), українські юзери все частіше виходять в мережу задля використання соціальних медій (Д, 

№ 110 – 111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Медіаконференція – Масштабні медіаконференції з участю медіафахівців, журналістів і 

працівників радіо й ТБ Незалежна асоціація телерадіомовників організовує уже вп’яте (Д, № 83 – 84, 

18 – 19.05.2012, с. 19). 

Медіаконфлікт – Через кілька днів після медіаконфлікту О. Віктор поширив у ЗМІ інформацію 

про те, що після скандального посту у «Фейсбуці» владика Павло зателефонував до отця, облив його 

брудом і погрозами, а тоді прокляв (Д, № 17 – 18, 31.01 – 01.02.2014, с. 19). 

Медіакоординатор – На думку організаторів, дуже важливі й самі сліди, які створює художник 

під час малювання килима. «Це як траекторія художньої думки автора. Килим – його думка, а кроки – 

та сама траекторія»,– розповідає Ольга Єфімова, медіакоординатор фонду «Ізоляція» (Д, № 20 – 21, 

05.02.2013, с. 10). 

Медіакорпорація – Кваліфіковані журналісти України за один рік кількісно можуть 

компенсувати не менше як треть усієї медіакорпорації Бі-Бі-Сі, замінити п’ять редакційних 

колективів радіокомпанії Deutsche Welle або шість колективів газети The New York Times (Д, № 135 – 

136, 02 – 03.08.2013, с. 19). 

Медіакритика – складова частина журналістикознавства, предметом якої є сучасні інформаційні 

процеси (ССЛіЖ 2009, с. 250). 

Медіаландшафт – Медіаландшафт у країні за останні півроку відчутно змінився (Д, № 110 – 

111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Медіальний – Впроваджувати в медіальний простір України інформацію про найважливіші 

тренди розвитку західних суспільств і політичних систем шляхом систематичної публікації оглядів 

західної преси та найцікавіших статтей (в тому числі проблемних і контроверсійних) у перекладі 

українською мовою (http://unww:zgroup.cam.na/zah.php). 

Медіамайбутнє – Про себе [Валерія Никифорець] на сьогодні одне можу сказати точно: 

медіамайбутнє мене вабить! (УМ, № 99, 12 – 13.07.2013, с. 17). 

Медіамагнат – Режисерський дебют знаменитого Орсона Велса, який також зіграв головну роль 

медіамагната Чарльза Фостера Кейна (М1, № 2, березень, 2016, с. 12). 

Медіамайдан – «Втім, учасники «Медіамайдану» можуть бути гостями-експертами у 

програмах Донецької ОДТРК», зазначив Олег Джолос (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2014, с. 18). 

Медіамайданчик – Але навіть ці [розважальні, музичні, кіношні, «жіночі», спортивні, тощо] 

канали, які можна було б сформувати як культурний медіамайданчик, скоріше виступають в ролі 

придатку до шоу-бізнесу (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2014, с. 19). 

Медіамашина – Я (Ольга Герасим’юк) сюди приїхала від громадської організації «Громадська 

варта» зі своєю колегою з організації BridgeUkraine – EU. Ми приїхали, щоб інформувати європейців 

про те, що відбувається в Україні, роз’яснити ситуацію. Тут мало інформації дістають з українських 

медіа, а російська пропаганда і медіамашина дуже потужно працюють (Д, № 17 – 18, 31.01 – 

01.02.2014, с. 2). 

Медіаменеджери – Те, що Видавничий дім стає все більш «слухняним», а тиск на нього 

посилюється, призводить до того, що деякі медіаменеджери звідти йдуть (Д, № 42 – 43, 07 – 

08.03.2013, с. 18).  

Медіаменеджмент – Але навіть у режимі переклацування каналів можна помітити, що всі 

російські фільми – нерідко відзняті в Україні – залишилися в ефірі. Безумовно, це від бідності й 

жадібності медіаменеджментів. Як же куплене добро можна не показати? (Д, № 179 – 180, 26 – 

27.09.2014, с. 21). 

https://sites/
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Медіанасильство – зростання впливу журналістики на суспільство до такої міри, коли аудиторія 

вже неспроможна чинити опір тиску мас-медіа (ССЛіЖ 2009, с. 253).  

Медіаобладнання – Відтак німці, австрійці та румуни допомагають колегам з України та 

Молдови використовувати технології європейської вищої освіти у сфері соціальних комунікацій, так, до 

речі, вже розроблено спільну навчальну програму і забезпечено наші виші сучасним медіаобладнанням 

(Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21). 

Медіаоб’єкти – Вікно пошуку містить поле запровадження «Назва статей», поле списку «Список 

статей», кнопки «Пошук слова», «Рубрики», «медіаоб’єкти», «Скидання», кнопки згортання вікна, 

переміщення за списком статей і кнопку «Перейти» (http://studopedia.su/17_22208_poshukova-

sistema.html). 

Медіаорганізації – Збільшення вартості доставки преси, а отже, й самої передплати, звісно, 

проблема не лише конфліктуючих сторін  видавців та медіаорганізацій, з одного боку, та 

«Укрпошти» – з другого (Д, № 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 18). 

Медіапартнер – Майстри шитимуть чоловічі костюми за всіма стандартами індивідуального 

пошиву. Їхні «моделі» спеціальні гості: Юрій Горбунов – ведучий телеканалу «1+1»; Віктор Кардаш – 

ветеран АТО, учасник спеціального проекту «Переможці»; Юрій Марченко – головний редактор он-

лайн-журналу Platfor.ma газета «День» є спеціальним медіапартнером заходу, тому має можливість 

поділитися кількома секретами цього незвичайного проекту (М1, № 2, березень, 2016, с. 18). 

Медіаподія – Медіаподією року, за версією «Дня», став канал ТВІ (Д, № 1 – 2, 2011, с. 17). 

Медіапоказники – Навіть за оптимістичнішими підрахунками не для всіх зрозумілих 

телевізійних піпл-метрів, перший національний канал дивиться не найбільше глядачів. Хоча прес-служба 

державного мовника вдоволено рапортує: «За медіапоказниками лютого перший національний посідає 

високе сьоме місце у рейтингу провідних телеканалів країни» (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 17). 

Медіапорт – Як повідомив агенції «Медіапорт» директор Департаменту комунального 

господарства Віктор Китанін, гроші на оновлення скверу виділено з міського бюджету» 

(УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 2). 

Медіаправа – «… Архітектура «всесвітнього павутиння» дозволяє відновлювати закриті 

ресурси, легко змінювати юрисдикцію для хостингу ще закритих ресурсів або ж використовувати інші 

механізми для підтримки працездатності», – пояснює адвокат, партнер практики ІТ і медіаправа АТ 

«Юскутум» Дмитро Гадомський (К, № 40, 18.10.2013, с. 29). 

Медіаправо – підгалузь інформаційного права щодо суспільних відносин пов’язаних із засобами 

масової інформації (ЗМІ), засобами масової комунікації (http://www.artmedialog.com/courses/mediine-

pravo-ta-mediina-etyka), напр.: Насправді, ж якщо цей («Комерсантъ-Україна») документ приймуть, то 

він тільки погіршуватиме дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», – зауважив у 

коментарі «Дню» медіаюрист, директор інституту медіаправа Тарас Шевченко (Д,  № 174 – 175, 27 – 

28.09.2013, с. 18). 

Медіапростір – На тлі різноманітних змін, які переживає журналістика, дискусій щодо 

майбутнього медіапростору на другий план відходять, здавалося б, прості, але водночас духовно 

важливі речі – стиль, смак і відчуття тексту, глибина думок … (Д, № 145 – 146, 17 – 18.08.2012, с. 17). 

Медіапрофспілка – Учора навпроти Генеральної прокуратури України відбувся мітинг 

протесту, організований Незалежною медіапрофспілкою та профспілкою працівників ЗМІ 

«Медіафронт» (УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 2). 

Медіаресурси – І ті (влада) й інші (опозиція) хочуть знайти засоби управління, засоби 

маніпулювання медіаресурсами (Д, № 7 – 8, 17 – 18.01.2014, с. 18). 

Медіаринок – Адже визнав один із учасників «Політклубу» очевидний факт: Україна стала 

периферією російського медіаринку (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 19). 

Медіасиндикат – Основні гравці  олігархічні медіасиндикати призвичаїлися до того, що 

домовлятися треба, передусім, між собою (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2014, с. 20). 

Медіасистеми – Українські викладачі та студенти у своїх доповідях намагалися порушити 

проблему громадської журналістики, маніпуляції фейками або ж неправдивою інформацією, 

інформаційної пропаганди, присутності та впливу соціальних інституцій у суспільстві, а також 

поговорити про перспективи розвитку новітніх медіасистем (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21). 

Медіаскандал – Нагадуємо, що у квітні цього (2013) року канал ТВІ опинився у центрі серйозного 

медіаскандалу. Тоді, фактично упродовж доби, на ТВІ змінився інвестор (замість Костянтина 

Кагаловського ним став Олександр Альтман) та генеральний директор (посаду Наталії Катеринчук 

обійняв Артем Шевченко) (Д, № 135 – 136, 02 – 03.08.2013, с. 19). 

http://studopedia/
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Медіаскверик – З ініціативи працівників Тернопільського прес-клубу облаштовано медіаскверик 

та розписано медіастіну (УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 3). 

Медіаспейс – гнучний і динамічний простір для пошуку знань, натхнення і особистого розвитку, 

відкрите і доступне середовище для підтримки демократії і розвитку спільноти (http://olga-

methodibkiv.blogsport.com/2014/11/blog-post_10.html), напр.: З 17 по 21 березня в медіаспейсі UFW ми 

[редакція журналу Маршрут № 1] вперше представлятимемо книжкову полицю «Дня» (М1, № 2, 

березень, 2016, с. 19). 

Медіаспівтовариство – Якщо звернути увагу на проект Ігоря Гужви – газету «Вести»: у неї 

чималий наклад, газета поширюється безкоштовно. Відповідно це можна розцінювати як такий собі 

демпінг щодо українського медіаринку. Як ви вважаєте, тут теж потрібно почекати, перш робити 

висновок, чи медіаспівтовариство повинне реагувати вже зараз? (Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2013, 

с. 20). 

Медіаспілка – Українські та польські медіаспілки обіцяють разом боротися за свободу слова (Д, 

№ 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 18). 

Медіаспільнота – Ухвалення мовного законопроекту вимагає від медіаспільноти посиленої 

консолідації навколо інтересів нації, а не окремих політичних сил (Д, № 115 – 116, 06 – 07.07.2012, с. 17). 

Медіастіна – З ініціативи працівників Тернопільського прес-клубу облаштовано медіаскверик та 

розписано медіастіну (УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 3). 

Медіаструктури – Як би там не було, державні ЗМІ змушені тією чи іншою мірою працювати на 

Українську державу (у цьому сенсі дуже непогано виглядають перший канал українського радіо, радіо 

«Промінь», радіоканал «Культура»), принаймні вони не можуть виступати проти України, що часто 

відбувається у приватних медіаструктурах (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 19). 

Медіастудії – термін, що вживається на позначення науки про журналістику та інформаційні 

відносини у суспільстві (ССЛіЖ 2009, с. 253). 

Медіасфера – Отже, у рамках польської християнської медіасфери католицькі канали мають 

свою нішу, як у супутниковій і кабельній платформах, так і у мережевому просторі (Д, № 145 – 146, 

16 – 17.08.2013, с. 19). 

Медіатаблоїди – Українські медіатаблоїди, зокрема ресурс «Дуся», поширили інформацію про 

те, що в колективі «112 Україна» назріває розкол (Д, № 7 – 8, 17 – 18.01.2014, с. 18). 

Медіатехнологія – Цього року впродовж двох днів відбудуться чотири паралельні конференції, 

що об’єднають близько двохсот учасників, які говоритимуть про медіаменеджмент, медіатехнології, 

медіаконтент та медіааудиторію (Д, № 83 – 84, 18 – 19.05.2012, с. 19). 

Медіатовариство – А коли журналісти почали засипати Еку (Згуладзе – Глуксманн) 

запитаннями – порівняннями із Грузією, вона надіслала медіатовариству чіткий сигнал, який 

заслуговує на повагу і розуміння: «Не будемо поки що говорити про Грузію, бо я тут не є продовженням 

грузинського керівництва. Ми маємо говорити про українські проблеми я тут для того, щоб 

запроваджувати українські реформи як це можливо в нинішній ситуації» (ІЗ, № 1 – 2, 15.01.2015, с. 6). 

Медіатренінги – На факультетах журналістики і на медіатренінгах увагу звертають передусім 

на те, з якої платформи краще продаватиметься інформація, якою буде роль блогерів, натомість мало 

хто каже, що журналістові, серед усього іншого, важливо відточувати почерк, виробляти відчуття 

мови, увагу до деталей (Д, № 145 – 146, 17 – 18.08.2012, с. 17). 

Медіатусовка – Власне, мабуть, передбачивши інтерес медіатусовки до її нового амплуа, Ліля 

Пустовіт не вийшла на прес-конференцію після показу (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 16). 

Медіауніверсальність – Через те створюється так звана інтернет-спільнота, яка володіє 

такими можливостями, як конвергентність (тобто медіауніверсальність і всеохопність), 

інтерактивність, мобільність та оперативність (Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 19). 

Медіафайли – Також слід вказати місце події, дату, час і номер виборчого округу, коротко 

описати порушення і завантажити докази у вигляді медіафайлів (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 4). 

Медіафахівці – Вільям Хорслі, міжнародний директор центру з питань свободи ЗМІ при 

університеті Шефілда, автор «Посібника з безпеки журналістів», провів для українських медіафахівців 

презентацію на тему «Міжнародні стандарти та рекомендовані кращі практики взаємодії між 

правоохоронними органами та працівниками ЗМІ» (ІЗ, № 28, 12.07.2011, с. 5). 

Медіафраншиза – А чи потрібна нам медіафраншиза? Може обійдемось? (з розмови). 

Медіафронт – Учора навпроти Генеральної прокуратури України відбувся мітинг протесту, 

організований незалежною медіапрофспілкою та профспілкою працівників ЗМІ «Медіафронт» (УМ, 

№ 105, 20 – 21.07.2012, с. 2). 
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Медіахолдинг – Наприкінці минулого тижня журналістське співтовариство розбурхав продаж 

Борисом Ложкіним «Українського медіахолдингу» новоявленому 27-річному олігархові Сергію Курченку 

(Д, № 110 – 111, 27 – 28.06.2013, с. 20). 

Медіаюрист – Адвокати Кучми намагалися цей «документальний» фільм («Битва за Україну») 

долучити до матеріалів справи. Тоді ж уся незаангажована медіаспільнота разом із медіаюристами і 

політологами погодилася, що «Битва за Україну» – відбілення репутації Леоніда Кучми (Д, № 145 – 146, 

16 – 17.08.2013, с. 19). 

Медіаявища – Ураїнська мова екс-прем’єра Миколи Азарова подарувала інтернет-сфері багато 

«перлів». Деякі з них стали не тільки предметом жартів і демотиваторів, а й дали назву новим 

медіаявищам (Д, № 27 – 28, 14 – 15.02.2014, с. 23). 

Медіатор – 1) теж саме, що плектр; 2) посередник у торгівельних, дипломатичних справах; 3) біо. 

речовина, що передає нервовий імпульс із нервових клітин на робочий орган організму (НСІС 2008, 

с. 373), напр.: Наприклад, на первинному та вторинному рівнях доречно започаткувати шкільні служби 

порозуміння, коли з-поміж учнів обирають охочих стати медіатором – незалежною особою, котра 

проходить курс спеціальних тренінгів із проведення зустрічей між потерпілим та зловмисником (ІЗ, 

№ 51, 22.12.2011, с. 17). 

Медійники – це люди, що займаються медіастратегіями, медіаплануванням, і потім – 

медіабаінгом на ТВ, радіо, в пресі, інтернеті та зовнішній рекламі (http://gurt.org.ua/articles/18314), напр.: 

То скільки серед українських медійників шоуменів? (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 18). 

Медійні – Незалежна асоціація мовців, яка обстоює інтереси регіональних компаній у цифрових 

конкурсах, та інші громадські медійні організації (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 18). 

Мейджор-лейбл (англ. major-label) – провідний рекорд-лейбл, що займає домінуючі позиції на 

світовому ринку виробництва, поширення і просування аудіопродукції (http://slovotvir.org.ua/words/ 

meidzhor-leibl), напр.: На світовому музичному ринку домінуючими є чотири основних звукозаписуючі 

мейджор-лейбли, які контролюють близько 70 % світового музичного ринку і близько 85% музичного 

ринку США (http://slovotvir.org.ua/words/meidzhor-leibl). 

Мейк-ап (англ. make-up) – грим; косметика (на обличчі), помада (ССІС 2008, с. 360). 

Мейл (англ. mail) – електронна пошта (ССІС 2006, с. 444). 

Мейл-арт – це сучасний вид мистецької комунікації за допомогою класичної пошти, інтернет-

пошти та мобільного зв’язку (http://www.chytomo.com/news/meyl-art-narodzhennya), напр.: Перша 

стаття із циклу матеріалів, присвячених мейл-арту, як і годиться, розповідає про історію цього 

альтернативного виду листування, який віддавна існує як самостійний мистецький рух 

(http://www.chytomo.com/news/meyl-art-narodzhennya). 

Мейлер (англ. mailer) – програма, що забезпечує установку сеансу зв’язку з іншим вузлом і обмін 

поштовими пакетами і файлами (http://znaimo.com.ua/Фідонет), напр.: Ряд мейлерів підтримують 

спільну роботу з BBS-програмами, запускаючи їх при виявленні користувача-людини, а не іншого 

мейлера (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Мейстрим-медіа (англ. mainstream-media) – Так звані мейстрим-медіа пишуть з точки зору 

підтримки Майдану (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21). 

Менеджер-економіст (англ. manager-oikonomist) – Менеджер-економіст має знати, від чого 

залежать вигоди і що формує ризики (ЄКПзч 2008, с. 202). 

Меркозі (нім. Merkel+Sarkozy) – Схоже, що на зміну дуету Меркозі (Меркель і Саркозі) 

народжується новий – Мерколланд (меркель і Олланд) (УМ, № 70, 17.05.2012 с. 6). 

Мерколланд (нім. Merkel+Hollande) – Схоже, що на зміну дуету Меркозі (Меркель і Саркозі) 

народжується новий – Мерколланд (Меркель і Олланд) (УМ, № 70, 17.05.2012, с. 6). 

Мерчандайзер (англ. merchandiser) – 1) фахівець із реклами і маркетингу (ССІС 2008, с. 362); 2) 

це людина, що займається розміщенням товарів на полицях магазинів та  супермаркетів  (http://cikavosti. 

com/merchendayzer-hto-vin/), напр.: Отже, перевтілити гусінь у метелика беруться ведучий модний 

експерт Данило Грачов (філолог за освітою) та чотири стилістки: Валя Грищенко (мерчандайзер 

Prada в Україні), Яна Алтухова (стиліст, блогер), Тетяна Богдан (модель, стиліст) та Стася 

Монастирська (стиліст) (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 20). 

Мерчант (англ. merchant) – це торгово-сервісне підприємство, яке приймає он-лайн-платежі за 

картами з виплатою на банківській рахунок (https://fondy.ua/uk/faq/), напр.: Оплата за допомогою 

пункту «Швидкий платіж» в мерчант – це саме та опція, якою користується більшість юзерів 

(http://info-pics.biz/webmoney/568-shvidkiy-platzh-v-wm-merchant.html). 

Мерчант-акаунт – це зареєстрований в Fondy профіль мерчанта, який має унікати ідентифікатор в 

системі Fondy , прив’язаний до його рахунку в банку (https://fondy.ua/uk/faq/), напр.: Зареєструвати 

http://slovotvir.org.ua/
http://slovotvir.org.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://znaimo/
http://znaimo.com.ua/BBS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://fondy.ua/uk/faq/
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мерчант-акаунт ви можете пройшовши просту реєстрацію на сайті: https://portal.fondy.eu 

(https://fondy.ua/uk/faq/). 

Мерчандайзинг (англ. merchandising) – 1) комплекс заходів, направлених на створення умов для 

покупця, на забезпечення максимальної ймовірності покупки товару (НСІС 2008, с. 378); 2) сучасна 

технологія роздрібної торгівлі, яка використовується великими підприємствами роздрібної торгівлі: 

супермаркетами і гіпермаркетами, причиною виникнення якої послужив брак кваліфікованих продавців  

(http://ua-referat.com/Інструменти_мерчандайзингу); 3) комплекс досліджень та методів, котрі 

дозволяють отримати найбільшу валову виручку з одиниці торгової площі (http://studopedia.info/1-

109526.html), напр.: У вітчизняній торгівлі, в даний йоканчас, мерчандайзинг розглядається як один з 

маркетингових інструментів, що охоплює комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки 

товарів до продажу, привернення уваги покупців та спонукання до здійснення імпульсивних покупок 

(http://studopedia.info/1-109526.html); 4) діяльність, направлена на забезпечення максимально 

інтенсивного просівання товару у сфері раздрібної торгівлі (ВТССУМ 2009, с. 661). 

Меседж (англ. message) – 1) це той набір інформації, яку ви хотіли б передати конкретній  

цільовій аудиторії (http://www.pr-center.org.ua/consultation.php), напр.: Набагато ціліснішими видаються 

Ніколсонові персонажі з «Польоту над гніздом зозулі» та «Сяйва», однак у загальному пафосі цих 

стрічок психопатія – ужиткова й побічна лінія основного меседжу (ІФ 2009, с. 128); 2) думка чи ідея, 

виражена вербальним або невербальним способом, якщо вкладений у неї зміст забезпечує 

взаємозалежність між учасниками комунікативної взаємодії як аспекту соціальних відносин на основі 

притаманних їй усталених історичних, духовно-ментальних, соціокультурних форм (http://slovotvir. 

org.ua/words/mesedzh), напр.: Кожен патріотичний меседж Сашка сприймався публікою з гордістю, і  

вгору здіймались синьо-жовті прапори (http://slovotvir.org.ua/words/mesedzh). 

Месенджер (англ. messenger) – це програми для миттєвого обміну повідомленнями між 

користувачами (http://faqukr.ru/komp-juteri/74108-shho-take-mesendzher), напр.: Послуги месенджера 

коштують всього 99 центів за рік (Д, № 32 – 33, 21 – 22.02.2014, с. 9). 

Мідл-офіс (англ. middle-office) – підрозділ банку, в якому зосереджена сукупність бізнес-процесів, 

процедур, нормативних документів (регламентів), довідників, друкованих форм, організаційно-штатних 

документів, що забезпечують процеси підготовки та ухвалення рішень  (http://www.bank.gov.ua/control/ 

uk/publish/article?art_id=123441), напр.: Функціонування мідл-офісу при забезпеченні кредитної 

діяльності банку об’єднує в собі набір аналітичних систем, таких як система скорингової політики, 

система аналізу ефективності точок продажу банківських продуктів тощо (http://pidruchniki.com/ 

1280052845706/bankivska_sprava/). 

Мідзуекан (яп. ミズ目カン) – цукерка з адзуки бобів і агар-агару (http://beauty.at-its.com/japonski-

solodoshhi-vagasi-istorija-korist-recepti.html). 

Мінікейтерингове (англ. minicatering) – У них (в кафе) тільки мінікейтерингове обслуговування 

(з розмови). 

ММС (англ. Multimedia Messaging Service) – 1) це послуга, яка дозволяє вам приймати   не тільки  

смс, але й прикріплені файли  (http://olympica.com. ua/716088-yak-nalashtuvati-mms-na-htc.html), напр.: 

На відміну від EMS-повідомлень, які є текстовими повідомленнями із прикріпленими до них графічними 

зображеннями та мелодіями, технологія MMS передбачає можливість вставляти графіку та мелодії 

безпосередньо в текст повідомлення: одержувач MMS-повідомлення може одночасно переглядати 

зображення та прослуховувати музику (в EMS-повідомленнях текст, звук і графіка не можуть 

використовуватися одночасно) (http://www.samsung.com/ua/support/skp/faq/400675); 2) повідомлення, що 

містит файли мультимедіа: картинки, музику, відео (http://mobilebattle.com.ua/yak-podivitisya-mms-

cherez-internet-na-kiivstar/), напр.: На це є кілька причин: телефон не підтримує ММС, неправильні 

налаштування або розмір повідомлення, ніж телефон здатний прийняти (http://mobilebattle.com.ua/yak-

podivitisya-mms-cherez-internet-na-kiivstar/). 

ММS-ка – Хочемо у цій ММS-ці передати Вам тепло нашої вечірньої ватри, навколо якої 

зібрався весь табір, щоб подивитися на представлення наших гуртків: «Єдність», «Вогник любові», 

«Незвичайне перетворення», «Голубці миру» і «Зерно милосердя» (http://dyvensvit.org/articles/4270.html). 

МMС-газета – Це перша в Україні смс- та ммс-газета, створений смс-щоденник для батьків, 

підручник з української мови, що оновлюється з мобільних телефонів, програма «мобільний ВНЗ», що 

забезпечує доступ до матеріалів бібліотек вищих навчальних закладів через мобільні термінали  

(http://4840.su/index.php?option=com_content). 

https://portal.fondy.eu/
https://fondy.ua/uk/faq/
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ua-referat.com/
http://www.pr-center.org.ua/consultation
http://slovotvir.org/
http://olympica/
http://www.samsung.com/
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МMС-картка (англ. Multimedia Messaging Service-картка) – Достатньо встановити в слот 

контролера ммс-картку (Memory Configuration Card) відповідного номіналу – і базовий обсяг пам’яті 

збільшиться до необхідного значення (http://www.svaltera.ua/press-center/articles/4329.php). 

ММС-повідомлення – Нагадуємо, у березні «Київстар» на 30 % збільшив вартість смс- і ммс-

повідомлень та почав вводити щоденну абонплату в низці тарифних планів (УМ, № 92, 15 – 16.06.2012, 

с. 3). 

Мобінг (англ. mobbing) – 1) психологічний терор проти того, хто може становити конкуренцію 

іншим (НСІС 2008, с. 394); 2) це «війна» на робочому місці, яка призводить до виникнення у працівників 

стресового стану (http://library.if.ua/book/9/926.html), напр.: Розвиток мобінгу може призвести до 

зниження соціального рівня об’єктів, оскільки їх витісняють із соціальної групи або з професії і вони без 

сторонньої фізичної та психологічної підтримки не мають шансу на повернення  (http://studme.com.ua/ 

13710506/psihologiya/mobbing-konflikt.htm). 

Моб (англ. mob) – сам захід, що приносить море позитивних емоцій моберам і думки  на весь  

день перехожим (http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-1AB1BFFAE0506/list). 

Моб-гра – ці акції припускають певну взаємодію учасників, припустимі контакти між ними, 

заздалегідь обумовлені на сайті (http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob.html). 

Моб-плейс – місце, де проходять флеш-моб-акції (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index. 

html?page=3). 

Моб-фест – це всесвітній щорічний флеш-моб-фестиваль, що проходить в одному із великих міст 

з метою встановлення дружніх стосунків між моберами та різними містами СНГ і Европи (http:// 

nadoest.com/vpliv-fleshmobu-na-rozvitok-gromadyansekogo), напр.: Перший моб-фест відбувся в червні 

2005 року в Росії в м. Санкт-Петербург, другий в 2006 році – в липні 2006 року в Україні в м.Київ, 

третій також в Україні в липні 2007 року в м. Дніпропетровськ (http://nadoest.com/vpliv-fleshmobu). 

Моб-хаус – особливий тип моб-перетворення реальності, що має у своїй основі довгострокову (у 

порівнянні зі звичайним мобом) взаємодію моберів і буття; проводиться значно рідше «звичайних 

мобів» і, на відміну від них, у переважно закритих приміщеннях, де мобери можуть відчути себе 

тимчасово ізольованими від перехожих та помобити винятково для себе та своїх (http://www.gpedia. 

com/uk/gpediа/Флешмоб), напр.: Моб-хаус – це акція, розр ахована на кілька годин, коли мобери не 

виконують якийсь сценарій, а живуть за певними правилами життя, що відрізняється  

від життя звичайної людини (http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob.html). 

Мобер (англ. mober) – людина будь-якої статі, віку, раси, віросповідання й соціального  стану, що  

бере участь в акціях (http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-1AB1BFFAE0506/list), напр.: Мобер – 

це бридке каченя суспільства чи троянда на  міському смітнику?  (http://pozashkillya.ostriv.in.ua/ 

publication/code-1AB1BFFAE0506/list). 

Моберський – «Моберський» тунель привернув увагу багатьох перехожих, проте зайти у дворик 

наважувались не всі (http://fmob-lviv.org.ua/2010/03/21/real-11-fleshmob-babyne-lito). 

Мобити – Мобити (мобитися) – брати участь у Фм-акціях … (http://www.molodvolyn.org/main/4-

fleshmob_csho_ce_take.html). 

Мобитися – Мобити (мобитися) – брати участь у Фм-акціях … (http://www.molodvolyn.org/ 

main/4-fleshmob_csho_ce_take.html). 

Мобі (лат. mobi) – назва клубу, напр.: Дисконтний клуб Мобі забезпечує роботу платформи 

каталогу банкоматів, який завжди з  клієнтом  (http://www.atmosphere.net.ua/ua/news-ua/12843.htm). 

Мобібук – назва проекту, напр.: Сергій Когут виконавчий директор, керівник проекту «Мобібук» 

(http://www.bizportal.kiev.ua/bizpraktyka/istorii-uspihu/netbukdokavi). 

Мобіла – Знаю купу людей, для яких мобіла – це релігія, ходить голий-босий ще й пішки – а мобілу 

за 500 $ користує ... (http://tabloid.pravda.com.ua/photos/471e04152f500/view_comments/). 

Мобілеманія – Визначено новий розлад психіки – мобілеманія (http://www.umoloda.kiev.ua/ 

number/688/119/25008/). 

Мобілич – Варто також зазначити, що нинішні абоненти МОБІЛИЧ зможуть або мігрувати 

на один з існуючих тарифних планів Київстару, або залишитися  на попередньому  (http:// 

news.bigmir.net/business/124439). 

Мобілка – мобільний телефон, напр.: Для цього потрібен смартфон чи мобілка, оснащена 

камерою та програмкою QarcodeScaner або подібною (Е, № 114, 17 – 24.10.2013, с. 3). 

Мобілочка – Мережа магазинів електроніки «Алло» завершила операцію з купівлі свого 

конкурента мережі «Мобілочка» (http://www.ukrinform.ua/rubric-economics/1493086-allo_kupila_ 

mobilochku). 

http://studme.com.ua/%2013710506/
http://studme.com.ua/%2013710506/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob.html
http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.%20html
http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.%20html
http://nadoest.com/
http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob.html
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Мобільний – 1) здатний до швидкого пересування, переміщення; рухомий; 2) здатний швидко 

орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні форми діяльності (НСІС 2008, с. 394); 3) мобільний 

телефон, напр.: До фотографа підходить огрядна білявка років 50. Відходить у кінець зали забороняє 

знімати. Голобуцький крутить мобільний (ГпУ, № 89, 18.10.2013, с. 6). 

Мобільник – мобільний телефон (ВТССУМ 2009, с. 682), напр.: Спершу відібрали ключі від авто 

та мобільник (ІЗ, № 21, 24.05.2012,   с. 18). 

Мобільність – абстр. ім. до мобільний (ВТССУМ 2009, с. 682), напр.:У Львові Rover Film Festiva 

lпланують провести між 16 та 22 вересня – у європейський тиждень мобільності (Д, № 140 – 141, 09 – 

10.08.2013, с. 19). 

Мобільний зв’язок – Зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж забезпечує 

контроль, конспіративне перехоплення та фіксацію з використанням технічних засобів телефонних 

розмов, що передаються засобами стаціонарного та рухомого (мобільного зв’язку), а також інших 

даних, що передаються каналом зв’язку, який контролюється (КПК 2012, с. 666 – 667). 

Мобільний телефон – Неподалік цієї ж станції (ст. метро «Шулявська») метро були затримані 

під час продажу чужих мобільних телефонів ще двоє «гастролерів» (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 7). 

Мобільний термінал – Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є негласною 

слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації 

місцезнаходження радіолелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу системи звязку, та 

інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) 

зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна 

встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження (КПК 2012, с. 677). 

Мобітера – Місто розпочало реалізацію проекту «Мобітера» з надання екскурсій за мобільним 

телефоном аудіогідом 7 мовами по 50 об’єктах туристичного показу з карто-схемою (ВК, № 171, 

24.11.2011, с. 4). 

Мобізм – А це у нас що за мобізм? (з розмови). 

Мобіст – Це не давно, оскільки робота «мобістів» стосується кожного громадянина, не залежно 

від його соціального статусу, статку або особистого ставлення до військової служби 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2194553-oleg-bojko-nacalnik-mobilizacijnogo-upravlinna-gs-

zsu.html). 

Модер (англ. modder) – це людина мистецтва, він творить вигляд нового корпусу всіма 

доступними способами. Для кожного модера процес модинга цікавий по-своєму, хто любить сам процес 

модинга, іншим же подобається кінцевий результат, третім – гроші, які їм платять за роботу (http:// 

pobutova-tehnika.at-its.com/modding-kompjuternogo-korpusu-vidi-sposobi.html), напр.: Модери 

сподіваються, що їхні зусилля приваблять геймерів, розбалуваних сучасною графікою та незнайомих з 

чудовою Half-Life 2, а також нагадають про неї фанам (http://www.opengamer.com.ua/u-steam-mozhna-

bezkoshtovno-pokraschyty-hrafiku-half-life-2/). 

Модерське – Він за вироком польського військового суду «посередині ринку луцького, через ката 

за сім разів модерського зістав стятий» - його відітнули руки, ноги, потім голову й перерубали тулуб: 

так загинув видатний український поет, громадський діяч, борець за соціальне і національне визволення 

свого поневоленого народу (http://uahistory.com/topics/famous_people/6659). 

Модинг (англ. modding) – це зміна зовнішнього вигляду комп’ютера і його комплектуючих, а 

також різноманітних гаджетів (КПК, смартфонів, мобільних телефонів, аудіоплеєрів та ін.) (http:// 

vseznajka.com.ua/?p=4723), напр.: Новачкам більш доступний модинг своїми руками, який просто змінює 

зовнішній вигляд комп’ютера (http://vseznajka.com.ua/?p=4723). 

Модель-хостес (фр. modеle-hostess) – Переможці в кожній з номінацій отримали золоті 

статуетки «бренд року» з рук моделей-хостес, повністю одягнутих в яючий боді-арт, що відповідав 

кольору головної наради конкурсу (http://www.eba.com.ua/ua/news-rjm-menbers/2011/12/02/1658). 

Моделінг (англ. modeling) – Наразі моделінг – це моє хобі, однак що мені в ньому подобається, 

то це постійне самовдосконалення і розвиток, який водночас допомагає тобі будувати кар’єру 

(http://lovi-moment.com.ua/intervyu-iz-lady-instagram), напр.: Моделінг – це вишукано і важко водночас 

(http://mistovechirne.in.ua/pryvablyva-zhinka). 

Модем (англ. modem) – пристрій для зв’язку між засобами обробки інформації; за його допомогою 

з персонального комп’ютера користувач потрапляє в мережу Інтернет, отримує електронну пошту тощо 

(ССЛіЖ 2009, с. 258), напр.: Модеми бувають різних видів і потужностей (http://olympica.com.ua/ 

762169-shho-take-modem.html). 

https://www/
http://uahistory/
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Модемний пул – серія телефонних номерів провайдера надає послуги доступу в інтернет, тим, 

котрі забуваються в налаштуваннях модему і перебираються в порядку черги, коли модем намагається 

з’єднатися з мережею (http://y.zao.com.ua/pidkazhit-bud-laska-shho-take-modemnij-pul/). 

Модератор (лат. moderator) – 1) пристрій для регулювання сили звуку в музичних клавішних 

інструментах; 2) пристрій для уповільнення роботи машини (НСІС 2008, с. 395); 3) у журналістиці 

ведучий у телевізійній чи радіостудії, її господар, який запрошує до слова гостей і надає їм право 

говорити, ставить запитання сам і надає для запитань слово присутнім чи додзвонювачам, контролює хід 

дискусії (ССЛіЖ 2009, с. 258), напр.: У відповіді на запитання модератора як так сталося, що Україна 

раптом почала почуватися невпевненою у своєму рішенні підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Сергій 

Арбузов використав прикмету, на наш погляд, форуму відповіді «Я і моя команда», коли гарантував те, 

що Україна зробила все можливе, щоб підготуватись до вступу в ЄС (Д, № 219 – 220, 29 – 30.11.2013, 

с. 9). 

Моко (італ. mocha) – 1) напій, до складу якого входить гарячий шоколад (http://moemisto.lviv.ua/ 

article/vi-vvazhaete-sebe-spravzhnim-kavomanom), напр.: Моко складається з третини гарячого еспресо, 

двох третин молока, а також гарячого шоколаду або розведеного водою солодкого какао-порошку 

(http://moemisto.lviv.ua/article/vi-vvazhaete-sebe-spravzhnim-kavomanom); 2) один із базових кольорів 

одягу, що не обмежується інтенсивно коричневим (http://modney.pp.ua/moda/11982-korl-mokko-ce-

yakiy/html), напр.: Так, наприклад, колір «моко» в одязі найчастіше має холодний сірий підтон. А ось 

фарба для волосся кольору «моко» може йти з уточненням «золотистий» (http://modney.pp.ua/moda/ 

11982-korl-mokko-ce-yakiy/html). 

Моко-фрапучіно – холодний кавовий напій (реклама мережі кав’ярень КофеХаус 2015, с. 1). 

Мокачино (італ. mocаccino) – 1) це напій з ніжним шоколадним смаком (http://vkysnjatinka.com.ua/ 

kava-mokachino.html); 2) це спосіб приготування кави, який прийшов до нас з Америки (http://fasonyco. 

ru/use-pro-mokachino.html). 

Монака (яп. モナコ) – дві тонкі хрусткі вафлі з начинкою із анко (http://klyaznyka-sweets.blogspot. 

com/2015/01/blog-post_22.html). 

Морфінг (гр. morpheios) – у журналістиці плавний перехід одного звукового ефекту в інший або 

поступове перетворення одного зображення в інше (ССЛіЖ 2009, с. 259). 

Монітор (англ. monitor) – це пристрій, призначений для виведення на екран текстової та 

нграфічної інформації (http://cpto.dp.ua/posibnyk/Monitor.html). 

Моніторити – це систематичні перегляди та спостереження  (http://ask.fm/nnnmmmm/answers/ 

121603981344), напр.: Cьогодні будемо моніторити ціни на металобрухт в нашому регіоні (з розмови). 

Моніторинг (англ. monitoring) – це вимір або спостереження за чим або за ким-небудь (http:// 

verano.rv.ua/navchannya/monitoring-shho-take-monitoring), напр.: Слово «моніторинг» відноситься до 

класу слів, на які в селах реагують фразою «вистачить мені морочити голову, говори по-простому!» 

(http://verano.rv.ua/navchannya/monitoring-shho-take-monitoring). 

Мувінг (англ. moving) – це комплекс послуг з ефективної організації перевезень, переїздів  (http:// 

webstudio2u.net/ua/index/business/487-moving-company-site.html), напр.: Мувінг – це досить новий на 

вітчизняних теренах вид послуг, але створення сайту мувінгової компанії допоможе розповісти 

потенційним клієнтам про всі переваги грамотно організованого переїзду (http://webstudio2u.net/ 

ua/index/business/487-moving-company-site.html). 

Мувінгова компанія – Послуги мувінгових компаній затребувані при переїздах організацій зі 

старих офісів у нові, при переїздах з однієї квартири в іншу (http://webstudio 2u.net/ua/index/business/487-

moving-company-site.html). 

Мультибрендовий (лат. multumbrand) – Мультибрендовий магазин – магазин, який 

відкривається під власним найменуванням та в якому реалізуються кілька брендів одягу (різних 

торгових марок) (http://pravo-ukraine.org.ua/news/jur-kolonka/2368). 

Мультимедіа (лат. multumedia) – створення мультисередовища, комплексне зображення 

інформації, виготовлення інформаційного продукту за доромогою поєднання текстових, графічних, 

звукових, музичних можливостей комп’ютера в інтерактивному режимі (ССЛіЖ 2009, с. 259). 

Мультимедійний – Мультимедійний проект молодих митців «Амнезія project: Відкрита 

платформа» створено на межі різних видів мистецтва (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 15). 

Мультикультурний – 21 жовтня 2015 року студенти-маркетологи четвертого курсу разом із 

студентами інших вузів Тернополя та волонтерами Корпусу Миру США в Україні прийняли участь у 

фокус-групі, яка проводилась громадською організацією «Прогресивні жінки» в рамках всеукраїнського 

проекту «Мультикультурний діалог молоді» (http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/2398). 
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http://ask.fm/nnnmmmm/answers/%20121603981344
http://ask.fm/nnnmmmm/answers/%20121603981344
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://webstudio2u.net/
http://pravo/
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Мультикультуралізм – Так званий мультикультуралізм, перемішування всіх традицій і 

життєвих установок різних культурних регіонів світу, вже привів Західну Європу до болючих проблем 

расових і релігійних сутичок на вулицях європейських міст, до різкого зростання популярності 

ультраправих партій (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 19). 

Н 

Намагасі (яп. ナマ語灯油) – солодощі, що подаються до густого чаю който (http://cook.horo6aya. 

info/svit/73-yaponsk-deserti.htm). 

Неверленд (англ. neverland) – це вигадана країна, або острів, де мешкав Пітер Пен. Назва 

Неверленд походить від двох англійських слів невір (ніколи) і ленд (земля, територія). Тобто назва, яку 

можна трактувати, як земля, що ніколи не існувала (http://quotesis.com/uk/questions/468162), напр.: І 

країна його (Івана Малковича) б звалася не Неверленд, а ще більш загадково – «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

(П, № 7 – 8, серпень, 2009, с. 11). 

Неймінг (англ. naming) – 1) це мистецтво, яке полягає в тому, щоб одним словом 

охарактеризувати товар чи підприємство, надати їм особливі, привабливі для споживача характеристики 

та створити позитивне ставлення до них (http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75812); 2) Неймінг – процес 

розробки назви бренду для підриємства, товару чи послуги, найважливіша частина маркетингової 

стратегії підриємства та невід’ємна частина позиціонування бренду (http://nauka.kushnir.mk.ua/? 

p=75812), напр.: Неймінг набагато важливіший, аніж логотип та фірмовий стиль підриємства 

(http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75812). 

Нет (англ. inter(net)) – скорочена назва мережі Інтернет. 

Нетарт – це художні проекти, які можуть існувати виключно у веб-середовищі (http://studopedia. 

org/8-94068.html), напр.: Медіамистецтво на сьогодні має багато жанрів та різновидів, які постійно 

змінюються і розвиваються, зокрема це відеоарт, медіаінсталяції, медіаперформанс, інтернет-арт 

або нетарт та інші (http://studopedia.org/8-94068.html). 

Нетбук – невеликий мобільний комп’ютер (ноутбук), основне призначення котрого полягає в 

доступі до інтернету та роботі з офісними програмами (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ Нетбук), напр.: 

У лютому 2008 року, після виходу компанії з проекту OLPC, термін нетбук був знову введений 

компанією Intel, для позначення найдешевих ноутбуків з невеликою діагоналю екрану (http:// 

www.gpedia.com/uk/gpedia/Нетбук). 

Нетворкінг (англ. networking) – встановлення ділових контактів (http://osvita.ua/add-education/ 

glossary/10680/), напр.: Нетворкінг є найефективнішим і найменш дорогим інструментом активізації 

бізнесу (http://osvita.ua/add-education/glossary/10680/). 

Нетмейл (англ. netmail) – це особиста пошта, начебто інтернетівського e-mail’а (http://j.zao.com.ua/ 

shho-take-fido/), напр.: Нетмейл дозволяв «приєднувати» до кожного переданого повідомлення один 

файл (http://referatbox.net/page,3,326544-Mirovye-informacionnye-seti). 

Нетинг (англ. netting) – 1) облік та оцінювання валютних ризиків за об’єднання валютних угод з 

метою максимального їх скорочення; 2) скорочення кількості валютних угод через їх укрупнення та 

узгодження дій усіх учасників торгів та рід розділів біржі; 3) взаємно компетенція зобов’язань і активів, 

банківських сальдо між філіалами банку або декількома банками (ВТССУМ 2009, с. 782). 

Нігірі-суші (яп. 握り寿司) – суші, зроблені із грудочки рису з начинкою, спресовані у кулаці 

(https://sites.google.com/site/japabout/kultura/), напр.: Формовка «нігірі» використовується для 

приготування нігірі-суші правильної симетричної форми  (http://sushidoma.lviv.ua/katalog/category/ 

product/21-inventar/214-formovra-plastikova-dlya-nigiri-sushi.html). 

Нік (англ. nick) – це ідентифікаційне ім’я в інтернеті  (http://onlinenews.rv.ua/navchannya/scho-take-

nik/), напр.: Думаємо, що більшість користувачів інтернету напевно знають, що таке нік  (http:// 

onlinenews.rv.ua/navchannya/scho-take-nik/). 

Нікнейм (англ. nickname) – віртуальні імена, якими користуються користувачі в мережі 

(http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page =3), напр.: Більшість із них навіть не потребують 

представлення – їхні імена і нікнейми відомі всьому російськомовному інтернету (ДТ, № 11, 2010, с. 7). 

Нішіо-будо (яп. 西尾武道) – відносно нова система бойових мистецтв заснована та 

систематизована сенсеєм Сьодзі Нішіо (http://tora-kai.org.ua/iaido.htm), напр.: До складу нішіо-будо 

входить іайдо (http://tora-kai.org.ua/iaido.htm). 

Нокбокс (англ. knockbox) – ємність для відходів, використаних кофепаків (http://dimkavi.com.ua/ 

ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Цей нокбокс створений для зручного використання та швидкого 

очищення (http://www.barshop.bc-promix.com/index.php/product/181-nokboks-concept-art). 

http://cook/
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75812
http://nauka.kushnir/
http://nauka/
http://studopedia/
http://www.gpedia.com/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/OLPC
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://j.zao.com.ua/
http://sushidoma.lviv.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://onlinenews/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/
http://tora-kai.org.ua/
http://tora-kai.org.ua/
http://dimkavi.com.ua/
http://www/
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Нод-лист (англ. node-list) – список вузлів мережі  (http://znaimo.com.ua/Фідонет), напр.: Статут 

Фідонет вимагає, щоб кожен вузол мережі підтримував в актуальному стані список всіх вузлів мережі 

(нод-листа, англ. node-list) (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Ноутбук (англ. notebook) – портативний персональний комп’ютер із рідкокристалічним дисплеєм 

(НСІС 2008, с. 423). 

Ноутбук-плита – За допомогою ноутбука-плити можна виходити в інтернет й одержувати 

доступ до великої он-лайн-бази рецептів та кулінарних порад (ІЗ, № 40, 06.10.2011, с. 30). 

Ньюзлетер (англ. newsletter) – у журналістиці корпоративне внутрішнє періодичне видання, яке 

публікує журналістські та PR-матеріали (ССЛіЖ 2009, с. 267). 

Ньюзрум (англ. newsroom) – приміщення в редакції чи студії, куди збираються та де 

опрацьовуються оперативні інформаційні повідомлення і звідки вони передаються до споживачів новин 

за допомогою технічних засобів (ССЛіЖ 2009, с. 268), напр.: Коли був ремонт у студії, усі працювали «у 

військових умовах» – у ньюзрумі, там у куточку була облаштована студія (УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, 

с. 17). 

Ньюсмейкер (англ. newsmaker) – 1) діячі, у галузі науки, підприємства, економіки тощо, які 

чинять суттєвий вплив на хід суспільно-політичних подій (ССІС 2008, с. 399); 2) цікавий інформаційний 

привід, події, що заслуговують на увагу засобів масової інформації; 3) людина, про яку пишуть, 

повідомляють засоби масової інформації; відома чи цікава, потенційно відома особистість (ССІС 2006, 

с. 490), напр.: Нам не обійтися без донорської підтримки з-за кордону, – зізнається ньюсмейкер цього 

заходу (ІЗ, № 1 – 2, 15.01.2015, с. 7). 

Нудлінг (англ. noodling) – нетипова спортивна риболовля  (https://rybalka.lutsk.ua/frsvo1505= 

nudlinh-netypovyj-vyd-sportyvnoji-rybolovli). 

О 

Овербот (англ. overbought) – різке підвищення ринкових цін на певний товар унаслідок значного 

зростання обсягу його закупівель (НСІС 2008, с. 426). 

Овердрафт (англ. overdraft) – 1) форма короткострокового кредиту, коли банк оплачує чеки 

клієнта понад залишок на його поточному рахунку; 2) банківський дозвіл клієнту перевищити на 

декілька днів ліміт кредиту або можливість свого поточного рахунка (НСІС 2008, с. 426), напр.: Для 

вирішення проблеми нестачі оборотних коштів Укрсиббанк пропонує цілу низку рішень, зокрема 

відновні кредитні лінії, овердрафти, усі види банківських гарантій, операції з векселями, 

відтермінування оплати товарів та робіт, факторинг (ВЗ, № 139, 25.09 – 01.10.2014, с. 14); 3) Якщо 

щоразу, коли наближається день зарплати, ви «затягуєте пасок», бо не вистачає зовсім трішечки, вам 

краще за все підійде овердрафт на зарплатну картку (РУБк, 2014, с. 23). 

Оверквотинг (англ. overquoting) – це безглузде цитування один одного (http://www.relax-

info.com/forum/rule.html), напр.: Саме через це є пропозиція: по можливості  уникати оверквотингу  

(http://www.relax-info.com/forum/rule.html). 

Оверсайт (англ. oversite) – Через певні законодавчі прогалини Нацбанк не має повноважень, 

достатніх для забезпечення нагляду (оверсайту) за створенням і функціонуванням численних 

платіжних систем (ІЗ, № 32, 09.08.2012, с. 11). 

Оверсолд (англ. oversold) – ситуація різкого зниження цін на певний товар, валюту або цінні 

папери внаслідок перенасичення ними ринку (НСІС 2008, с. 426). 

Он-лайн (англ. on-line) – 1) в інформатиці режим прямого зв’язку з комп’ютером; 2) фін. режим 

роботи, коли по комп’ютерних мережах зв’язок між банком і процесинговим центром відбувається 

постійно; 3) перен. оперативний (НСІС 2008, с. 432), напр.: Інтернет, як у режимі он-лайн, так і через 

електронну пошту (ІЗ, № 18 – 19, 12.05.2011, с. 21). 

Он-лайн-аукціон – аукціон, що відбувається у мережі Інтернет, учасники якого дистанційовані 

один від одного (http://bibl.com.ua/informatika/7092/index.html), напр.: Безробітний житель англійського 

міста Брістоль виставив самого себе на он-лайн-аукціон eBay (ІЗ, № 11, 18.03.2011, с. 30). 

Он-лайн-база – За допомогою ноутбука-плити можна виходити в інтернет й одержувати 

доступ до великої он-лайн-бази рецептів та сумарних порад (ІЗ, № 40, 06.10.2011, с. 30). 

Он-лайн-банкінг – це набір сервісів дистанційного самообслуговування, що дозволяє Вам 

керувати усіма своїми рахунками з будь-якої точки світу, маючи лише телефон, або доступ до системи 

інтернет (http://www.universalbank.com.ua/online-banking.html), напр.: Оскільки в мережі Інтернет давно 

і міцно влаштувалися електронні гроші, то було б логічним поповнювати гаманці електронних валют 

безпосередньо з веб-інтерфейсу он-лайн-банкінгу (http://ua.prostobank.ua/e_banking/). 

Он-лайн-борд – Збувати такі вироби краще через реалізацію в арт-салонах, інтернет-магазинах, 

але можна і простіше: через свої акаунти соціальних мереж і блогерських платформ, а також через 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://znaimo.com.ua/
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://rybalka/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.relax-info.com/forum/rule.html
http://www.relax-info.com/forum/rule.html
http://bibl/
http://ua.prostobank/
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постійне розміщення оголошень на всіх он-лайн-бордах, що трапляються в мережі, он-лайн-бордах на 

зразок slando, emarket тощо (http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes). 

Он-лайн-бронювання – це бронювання квартири, котра Вам сподобалася, через інтернет в 

інтерактивному режимі шляхом внесення предоплати за допомогою банківської картки 

(http://doba.ua/ukr/faq.html?chapter=4). 

Он-лайн-бюро – Киянин Олександр Крутов запустив он-лайн-бюро знахідок (http://nv.ua/ukr/ 

techno/gadgets/). 

Он-лайн-версія – Сайт Bigmir.net подає топ-5 таких віртуальних розваг: «Євромайдан» (150 

користувачів скачали цю гру), «Ніч на Майдані» (3 тисячі користувачів), дві «Angry Ukrainians» (одна із 

ігор – он-лайн-версія, іншу скачали 10 тисяч) та «Янукович: Тюрма 3D» («хіт сезону – 90 тисяч») (Д, 

№ 7 – 8, 17 – 18.01.2014, с. 17). 

Он-лайн-діяльність – Форс веде он-лайн-діяльність як в Гельсінкі, так і по всій Фінляндії, 

вважаючи соціальні мережі ефективним способом достукатися до свідомості людей, особливо 

молодих (ІЗ, № 44, 03.11.2011, с. 26). 

Он-лайн-енциклопедія – Учора російськомовна версія он-лайн-енциклопедії «Вікіпедії» на добу 

припинила свою роботу на знак протесту проти розгляду Державною думою Росії поправок до 

Федерального закону  «Про інформацію» (Д, № 118, 11.07.2012, с. 3). 

Он-лайн-журнал – Майстри шитимуть чоловічі костюми за всіма стандартами індивідуального 

пошиву. Їхні «моделі» – спеціальні гості: Юрій Горбунов – ведучий телеканалу «1+1»; Віктор Кардаш – 

ветеран АТО, учасник спеціального проекту «Переможці»; Юрій Марченко – головний редактор он-

лайн-журналу Platfor.ma (М1, № 2, березень, 2016, с. 18). 

Он-лайн-захист – Спочатку представники Британського центру у справах експлуатації та он-

лайн-захисту дітей провели тренінг-семінари для працівників МВС України на тему «Розслідування 

щодо непристойних зображень дітей он-лайн» (ІЗ, № 43, 25.10.2012, с. 5). 

Он-лайн-збут – Більше викривають нині каналів постачання наркодопінгу й у мережі Інтернет – 

лише упродовж цьогорічного січня (2011 рік) здобутком оперативних розробок стали сім фактів он-

лайн-збуту засобів «немедичної стимуляції» (ІЗ, № 9, 04.03.2011, с. 6). 

Он-лайн-ігри – Щоправда, роль кілера мав виконати геймер, який погодився вбити аватари сина, 

замовника в усіх он-лайн-іграх, у яких той брав участь (ІЗ, № 4, 24.01.2013, с. 26). 

Он-лайн-календар – Японець Танака Тацуя впродовж чотирьох літ веде он-лайн-календар, у 

якому щодня публікує фотографію нової мініатюри (ІЗ, № 36, 04.09.2014, с. 30). 

Он-лайн-карти – Кілька років тому дві великі інтернет-компанії Яндекс та Google на базі своїх 

он-лайн-карт випустили сервіси з визначення заторів (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 11). 

Он-лайн-кінотеатри – Так, 15 жовтня київська міліція провела обшук у дата-центрі, де було 

розміщено сервери одного з популярних українських он-лайн-кінотеатрів FS.ua (який перейменували на 

FS.to) (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

Он-лайн-конференції – А чи не головне питання, що порушується «Островом»: коли ж права 

людини в Україні нинішня влада перестане тлумачити «по-донецькому» (саме таке визначення 

вітчизняному «правосуддю» дала в темі нещодавної он-лайн-конференції заступник голови Донецької 

обласної організації Конгресу українських націоналістів правозахисниця Марія Олійник) (Д, № 240 – 241, 

30 – 31.12.2011, с. 19). 

Он-лайн-концерт – Мій (Джамали) он-лайн-концерт відбувся якраз під час аномального 

снігопаду, тому більшість людей стежили за боротьбою з негодою й навряд чи звертали увагу га 

музичні події (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 15). 

Он-лайн-концерт-презентація – Представлення відео на пісню «Кактус», он-лайн-концерт-

презентація нового альбому Allor Nothing / «Все або нічого», сольний концерт у столичному 

Жовтневому палаці 26 квітня – ці події стали інфоприводом для зустрічі зі співачкою Джамалою (Д, 

№ 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 15). 

Он-лайн-курси – До того, ж зараз є безкоштовні он-лайн-курси найкращих викладачів, 

наприклад Гарварду (М1, 25 – 26.10.2013, с. 33). 

Он-лайн-магазин – Більшість он-лайн-магазинів пропонують своїм клієнтам декілька варіантів 

оплати: банківським переказом, готівкою та через електронні платежі системи (ІЗ, № 7, 18.02.2011, 

с. 19). 

Он-лайн-маркетинг – Звичайно, в Черкасах ми не знайдемо справжніх спеціалістів з он-лайн-

маркетингу (М1, № 1, січень 2015, с. 14 ‒ 15). 

http://ua.prostobiz/
http://doba/
http://nv.ua/
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Он-лайн-матеріали – Британська Рада також радить користуватися безкоштовними 

мультимедійними он-лайн-матеріалами Learn-English за адресою learnenglish.british council.org… (Д, 

№ 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 26). 

Он-лайн-медіа – Комплексна підготовка редактора он-лайн-медіа: від необхідних теоретичних 

знань, до багатьох практичних навичок (http://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_ 

T2/about). 

Он-лайн-опитування – Вони (глядачі) також зможуть висловити свою думку в соціальних 

мережах, інтерактивних голосуваннях і он-лайн-опитуваннях, які будуть озвучені в ефірі проекту 

(ВК, № 60, 07.06.2012, с. 9). 

Он-лайн-платіж – Вартість розробки однієї сторінки (інтернет-сайту) залежно від складності 

становила від 1,5 тис. до 3 тис. доларів США. замовники перерахували гроші через системи он-лайн-

платежів (ІЗ, № 23, 05.06.2014, с. 17). 

Он-лайн-платформа – Як розповів Володимир Литвинов, зазначена програма (Statistical Package 

for the Social Sciences) дозволяє працювати з он-лайн-платформою моніторингу наркотиків DMS 

(httpdrugsmonitoring.unodc-roca.org), створеною в межах проектів Управління ООН з наркотиків та 

злочинності «Ініціатива Паризького пакету» й «Моніторинг торгівлі афганськими опіатами» 

(ІЗ, № 16, 17.04.2014, с. 13). 

Он-лайн-піратство – На думку американських експертів, одна з найбільш розвинених форм 

порушення інтелектуальних прав ‒ он-лайн-піратство (Д, № 77, 08.05.2012, с. 7). 

Он-лайн-платники – Зараз у нашій країні понад 5 млн. активних «он-лайн-платників», із яких 

менше третини – поповнення минулого року (33-й канал, № 32, 06.08.2014, с. 11). 

Он-лайн-платформа – 29-річна одеситка, зокрема, використовуючи ігрову он-лайн-платформу 

«Bet Club», задовольняла азарт клієнтів шляхом приймання ставок на спортивні змагання (ІЗ, № 7, 

16.02.2012, с. 7). 

Он-лайн-порностудія – Міліція Луганщини припинила діяльність он-лайн-порностудії, 

актрисами в якій «працювали» дві випускниці педагогічного вишу (ІЗ, № 12, 20.03.2014, с. 19). 

Он-лайн-портал – Два опозиційних ЗМІ в Росії – он-лайн-портал «Газета.ru» і радіостанція 

«Комерсантъ FM» залишилися цього тижня без головних редакторів (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, 

с. 17). 

Он-лайн-прем’єра – Аж ось 18 жовтня в інтернеті відбулася он-лайн-прем’єра нового альбому 

гурту «Воплі Відоплясова», що має назву «Чудовий світ» (ЖП, № 10, листопад, 2013, с. 37). 

Он-лайн-проект – Інша історія зі схожим он-лайн-проектом, що мала сумний для «продюсерів» 

фінал, теж почалася зі звернення небайдужих (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 19). 

Он-лайн-проекція – Беручи до уваги, що зручність дистанційного обслуговування полягає у 

відсутності необхідності відвідувати відділення банку, то основний інтерес представляє он-лайн-

проекція стандартних банківських операцій: погашення кредитиу, відкриття депозиту, замовлення 

нової пластикової картки, блокування скомпрометованої картки (http://ua.prostobank.ua/e_banking/ 

statti/). 

Он-лайн-путівник – Зовсім нещодавно в найзахіднішому регіоні України розпочав свою роботу 

он-лайн-путівник Закарпаттям та його містами під гучною й колоритною назвою Varosh (Д, № 72 – 

73, 19 – 20.04.2013, с. 17). 

Он-лайн-розрахунки – Блокуйте картку для он-лайн-розрахунків та знімайте цей блок лише 

безпосередньо перед початком розрахунку (ІЗ, № 7, 18.02.2011, с. 19). 

Он-лайн-рекламодавці – Найбільші он-лайн-рекламодавці Заходу вирішили об’єднатися для 

боротьби з цією тенденцією (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Клікфрод). 

Он-лайн-ресурс – Надміру розумні журналісти невеликого он-лай-ресурсу продукують у Херсоні 

думку, що в сучасному суспільстві друковані ЗМІ не відіграють важливої ролі, є неактуальними і 

читають їх лише люди «старої закалки» (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 21). 

Он-лайн-сервіс – Вже зараз багато українців віддають перевагу роботі та оплаті за рахунки 

інтернету, мобільного телефону, телебачення і інших платежів виключно за допомогою он-лайн-

сервісів (ЗМР 2 2009, с. 149). 

Он-лайн-середовище – Потім відбулася конференція для працівників МВС України та 

представників неурядових організацій на тему «Мінливий світ – молодь та ризик в он-лайн-

середовищі» (ІЗ, № 43, 25.10.2012, с. 5). 

Он-лайн-система – Приватні доброчинці жертвують кошти й через он-лайн-системи (ПВ, 

№ 38, 19.09.2013, с. 9). 

http://courses.prometheus.org.ua/
http://ua/
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Он-лайн-словники – Важливу роль відіграють перекладні он-лайн-словники та й узагалі 

система перекладу (УМІ 2009, с. 112). 

Он-лайн-спілкування – Відповідно до назви такі контексти найчастіше трапляються на 

сайтах, де відбувається он-лайн-спілкування, – форумах, чатах, гостьових (УМІ 2009, с. 148) 

Он-лайн-станція (англ. оn-line-станція) – 14-річний школяр відкрив першу он-лайн-станцію у 

своєму селищі (Е, № 71, 05 – 12.07.2012, с. 18). 

Он-лайн-страхування – отримання страхового поліса безпосередньо через інтернет-сайт 

страхової компанії або страхового посередника, який включає в себе вибір страхового продукту, 

розрахунок тарифу і страхової суми, оплату, організацію огляду майна та доставки поліса (http://nauka. 

kushnir.mk.ua/?p=69405), напр.: В даний час в Україні он-лайн-страхування не дуже розповсюджене 

явище, в порівнянні з іншими країнами світу (http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=69405). 

Он-лайн-супермаркети – Перевага перед он-лайн-супермаркетами – у здійсненні покупок без 

необхідності плутатися у веб-сторінках і роботи сотню кліків – тепер досить двох (Д, № 72 – 73, 19 – 

20.04.2013, с. 11). 

Он-лайн-ТБ – UMTS – це новий стандарт зв’язку, що дозволяє одержати крім стандартних 

сервісів, доступних у мережах другого покоління, ще й такі функції, як відеодзвінки, он-лайн-ТБ і 

просто високу швидкість доступу до інтернету (ОВнЗТ 2011, с. 84). 

Он-лайн-телебачення – Спочатку на неї покладали величезні надії, аж до підтримки потокового 

відео й он-лайн-телебачення (ОВнЗТ 2011, с. 84). 

Он-лайн-тестування – У квітні поточного (2014) року оновлено сайт спеціального миротворчого 

центру з можливістю он-лайн-тестування з англійської мови (ІЗ, № 26, 06.02.2014, с. 21). 

Он-лайн-торги – Так, в 2009 році десятирічна мешканка Великобританії виставила на он-лайн-

торги свою рідну бабусю (ІЗ, № 11, 18.03.2011, с. 30). 

Он-лайн-філіали – Необхідно на міжнародному рівні пропагувати наші досягнення і 

можливості, впроваджувати он-лайн-філіали українських ЗМІ у різних країнах, проводити і 

підтримувати тематичні культурні заходи (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 9). 

Он-лайн-фільми – Але якщо ви хочете швидко і без проблем завантажувати аудіо- та 

відеофільми, дивитись он-лайн-фільми … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 32). 

Он-лайн-фотобанк  – Якщо ви не проти продажу своїх зображень і рівень вашого фотоапарата 

гідний відтворення результатів в ілюстрованих виданнях (а серед них жіночі і материнські журнали 

саме і залишаються єдиним невмирущим сегментом преси) і в рекламі, тоді пропонуйте свої фото 

різним он-лайн-фотобанкам (сайтам, які беруть знімки на продаж для різних видань і рекламних 

агенцій і стягують за посередництво певний відсоток з ціни фотографії) (http://ua.prostobiz.ua/biznes/ 

biznes_start/statti/). 

Он-лайн-чат – Коли каналові виповнилося три роки (торік у листопаді), на «Острові» проходив 

он-лайн-чат зі мною [Юрій Гусак] (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 21). 

Он-лайн-шахрайства – Ця операція демонструє відмінний рівень міжнародного співробітництва 

з питань запобігання он-лайн-шахрайствам (ІЗ, № 20, 17.05.2012, с. 6). 

Он-лайно – Небайдужим все одно: «полуниця», «он-лайно» … (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 19). 

Онлайновий – режим прямого зв’язку з комп’ютером (НСІС 2008, с. 432). 

Онлайнові – Є можливість робити як онлайнові, так і офф-лайнові перекази (шляхом обміну 

учасників угоди зашифрованими повідомленнями по електронній пошті) (ЗМР 2 2009, с. 152). 

Онлайнівець – Загалом, як активний онлайнівець і контактівець (скажімо так), завжди радий 

допомогти! Так що, якщо треба будь-яка допомога – звертайся! (https://vk.com/wall-1661080?offset= 

1080). 

Оп-арт (англ. oр-art) – течія абстрактного мистецтва, послідовники якої у своїй творчості, 

використовуючи оптичну ілюзію, створюють форми, які не мають нічого спільного з відображенням 

дійсності (ССІС 2011, с. 482), напр.: Київський Pinchuk Art Centre традиційно намагаються привозити в 

Україну зіркових митців, але у випадку з Олафуром Еліасоном у нас уперше на високому рівні ще й був 

представлений такий стиль, як оn-арт (оптичне мистецтво) (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 28). 

Операнд (англ. operand) – величина, над якою здійснюється операція 5 при реалізації програми в 

електронно-обчислювальній машині (ССІС 2011, с. 433). 

Осі-дзуші (яп. 押し寿司) – це пресовані суші (http://kriguss.ru/shho-take-sushi.html). 

ОС-тан (англ. os-tan) – це феномен інтернету або мем, який стався через обговорення  на  

японському «імідж-бордах» Futaba Channel  (http://referaty.in.ua/index.php?newsid= 100367), напр.: ОС-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
http://nauka/
http://ua/
https://vk.com/wall-1661080
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://referaty/


328 

 

  

тан являє собою уособлення певних операційних систем, виконане в  аніместилістиці.  Якправило,  

зображується у   вигляді дівчини (http://referaty.in.ua/index.php?newsid= 100367).  

Оферент (лат. offertus) – особа, яка пропонує оферту (НСІС 2008, с. 441). 

Оферта (лат. offertus) – в цивільному праві – пропозиція певної особи укласти угоду із 

зазначенням усіх необхідних для її укладення умов (НСІС 2008, с. 441), напр.: Цими нормами варто 

було б передбачити заходи, які б виключали можливість «знеособленого» доступу до мережі або 

надання відповідних послуг на підставі публічної оферти, усних домовленостей чи взагалі без будь-яких 

підстав (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 17). 

Офіс-леді (англ. оffice-леді) – 8 видів сумок, що створюють «офіс-леді» (фотоогляд) (http://www. 

epochtimes.com.ua/fashion/handbags/). 

Офіс-менеджер (англ. office-manager) – 1) посада, напр.: У більшості випадків саме офіс-

менеджер реєструє кореспонденцію, розподіляє документацію по відділах, веде облік дзвінків і звернень, 

стежить за постачанням працівників офісу усім необхідним, зустрічає відвідувачів, організовує  

наради та брифінги (http://www.osvita.com.ua/ua/professions/office-manager/); 2) назва меблевого набору, 

напр.: Огляд офісного меблевого набору «Офіс-менеджер» (http://1.kopiyka.club/katalog-statej/), напр.: 

Поступово на новинку сформувався стійкий попит покупців і «Офіс-менеджер» почав лідирувати по 

продажах практично по усіх регіонах України (http://1.kopiyka.club/katalog-statej/). 

Офсайд (англ. оffside) – 1) сп. положення «поза грою» у футболі, хокеї, коли гравець опиняться у 

вигідній для себе позиції, але при цьому порушує правила гри; 2) перен. те, що не відповідає правилам, 

нормативним вимогам (НСІС 2008, с. 441), напр.: Азарт в офсайді (ІЗ, № 41, 10 – 16.10.2008, с. 8). 

Офсет (англ. offset) – полігр. спосіб друку, під час якого фарба спершу наноситься з друкарської 

форми на гумову поверхню, а з нею – на папір (НСІС 2008, с. 441). 

Офсетний – прикм. до офсет (ВТССУМ 2009, с. 869). 

Офсетник – фахівець з офсетного друку (ВТССУМ 2009, с. 869). 

Офтопік (англ. offtopic) – це повідомлення, яке не відповідає темі (http://www.relax-info.com/ 

forum/rule.html). 

Офф-лайн (англ.off-line) – 1) в інформатиці – пов’язаний із центральним пристроєм комп’ютера 

опосередковано, стосується периферійних пристроїв або файлів, що не підключені до системи або не 

використовуються в ній; автономний; 2) фін. такий режим роботи, коли обмін по комп’ютерних мережах 

між банкоматом і процесингом центром відбувається з перервами через перенесення інформації на 

носіях (НСІС 2008, с. 442). 

Офф-лайнові – Є можливість робити як он-лайнові, так і офф-лайнові перекази (шляхом обміну 

учасників угоди зашифрованими повідомленнями по електронній пошті) (ЗМР 2 2009, с. 152). 

Оф-роуд (англ. off-road) – вид активного відпочінку та спорту (http://porady.altervista.org/porady/ 

category/xobi3-3/page/45), напр.: Так що оф-роуд – це вид спорту і просто активного відпочинку, який 

передбачає підкорення бездоріжжя на позашляховиках – повнопривідних автомобілях (http://porady. 

altervista.org/porady/off-roud-shhe-odne-e14507_14507.html). 

Офстринг (англ. оffstring) – при цьому стилі гри, сам йо-йо вільний від повідка, тобто мотузка не 

кріпиться до осі між дисків (http://beauty.at-its.com/jak-navchitisja-grati-v-jo-jo.html), напр.: Йо-йо відомі з 

давніх часів, в даний час вони перетворилися у своєрідний skill toy, існують кілька різновидів ігор з йо-
йо: лупінг, стринг, фріхенд, офстринг  (http://velotrenazher.com/giroskopichni-trenazheri-gofuture-ru/). 

Офшоринг (англ. оffshoring) – аутсорсинг за кордоном (http://studbook.com.ua/book_upravlinnya-

proektami-chastina-2_738/27_12.3.-ofshoring), напр.: Офшоринг, започаткований в кінці XX ст., досить 

швидко перетворився на масове «захоплення» великих корпорацій, які кинулися на пошуки «дешевої» 

робочої сили (http://studbook.com.ua/book_upravlinnya-proektami-chastina-2_738/27_12.3.-ofshoring). 

П 

Паблік-рилейшнз (англ. public-relation) – 1) соціальна інформація; налагодження порозуміння і 

доброзичливості між людьми та організацією, вивчення громадської реакції; 2) відділ інформації 

комерційної організації; 3) система інформаційних зв’язків влади з громадськістю (НСІС 2008, с. 442). 

Паблік-арт (англ. public-art) – це форма існування сучасного мистецтва саме за рамками 

художньої інфраструктури, в суспільному просторі, і розрахований він, на комунікацію з 

непідготовленим глядачем, розкиваючи таким чином проблему як самого сучасного мистецтва, так і 

простору, яким воно представлено (http://ukrbukva.net/page,4,118765), напр.: На Заході паблік-арт 

частіше розвивається за допомогою прямої підтримки та фінансування влади (http://ukrbukva.net/ 

page,4,118765). 

Пагамент (італ. pagamento) – фін. платіж готівкою (НСІС 2008, с. 442). 

http://referaty.in.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.osvita.com.ua/ua/professions/office-manager/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.relax-info.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://porady/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://velotrenazher.com/
http://studbook.com/
http://studbook.com.ua/book_upravlinnya-proektami-chastina-2_
http://ukrbukva/
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Памперс (англ. pampers) – назва одного з видів підгузників (http://rx.zao.com.ua/u-chomu-riznicja-

pampersiv-i-pidguznikiv/), напр.: «Памперси» – іноземне слово, яке увійшло в бутність кожної російської 

родини, в якій підростає маленький карапуз (http://hotwom.ru/page/pampersi-shho-potribno-znati-

pochatkivcjam-batkam). 

Пампінг (англ. pumping) – специфічне, суб’єктивне відчуття спортсменом розпирання мязів, при 

якому він також відчуває їх утілення і сильний вплив крові в цільову робочу зону (http://jak-

nakachaty.pp.ua/423-pampnq-scho-ce.html), напр.: «Пампінг» у випадку з тренуванням грудних м’язів 

спрацьовує слабко, так що краще обмежити число сетів, зате у кожному з них попрацювати на славу. 

Викластися навіть не на сто, а на двісті відсотків і довести сет до кінця, яких би зусиль Вам це не 

коштувало. Тільки тоді Ваші м’язи почнуть рости й наливатися силою (http://horting.org.ua/node/145). 

Памп-трек (англ. pump-track) – спеціальна велосипедна траса, що представляє собою чергування 

ям, купин і контр-уклону і не містить рівних ділянок (http://gazeta.lviv.ua/2016/08/19/zavtra-u-lvovi-

vidbudutsya-zmagannya-dirt-jump-contest-pump-track/), напр.: Команди-учасниці змагатимуться з 

вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, 

хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, 

слеклайну, спінбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів спорту 

(ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24). 

Панчер (англ. рancher) – це фігурний дирокол (http://lamaister.blogspot.ru/2009/03/scho-take-

pancher-punch.html), напр.: Панчер використовують для виготовлення різноманітних паперових прикрас 

(http://lamaister.blogspot.ru/2009/03/scho-take-pancher-punch.html). 

 Панкратіон-агон (гр. pankratos-агон) – новий вид бойового мистецтва, напр.: За підсумками 

чемпіонату севастопольська спортсменка здобула срібну нагороду в розділі ММА і титул чемпіонки 

Європи в розділі панкратіон-агон, який, до речі, Задніпровська виборює вже другий рік поспіль 

(ІЗ, № 29, 19.07.2012, с. 20). 

Парасейлінг (англ. раrаsailing) – активний вид відпочинку, при якому людина закріплюється за 

допомогою довгого троса до рухомого транспортному засобу (зазвичай, до катера) і завдяки наявності 

спеціального парашута ширяє в повітрі (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Парасейлінг), напр.: 

Парасейлінг – це політ на парашуті (парасейлі) за катером (http://vid.zao.com.ua/shho-take-parasejling/). 

Паркур, РК (фр. parkour) – це молодіжний вуличний вид спорту, основним елементом якого є 

ефектне і швидке подолання перешкод у міському середовищі, без будь-яких допоміжних пристосувань. 

Мистецтво паркура вимагає сили, спритності, точності розрахунку, координації рухів, а також 

неабиякою сміливості і винахідливістю. Найближчий родич паркуру серед олімпійських видів спорту – 

спортивна гімнастика (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/parkur-shho-ce-take/), напр.: Оскільки паркур та 

скейтбординг – екстримальні види спорту, то вони вимагають до себе особливої уваги (ВК, № 171, 

24.11.2011, с. 3). 

Паркур-майданчик (фр. parkour-майданчик) – А от чи буде це скейт-парк, паркур-майданчики 

або і те, і друге, поки уточнюється (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 1). 

Парсер (англ. parser) – 1) пристрій для розпізнавання слів за їх граматичною або категорійною 

належністю в процесі автоматичної обробки тексту; 2) мова програмування, розроблена студією Артема 

Лебедєва (НСІС  2008, с. 454), напр.: Результатом роботи парсера є отримання потрібних даних, те, 

на що парсер був запрограмований (http://igroup.com.ua/seo-articles/hrabber/). 

Парсинг (англ. parsing) – процес аналізу або розбору певного контенту на складові за допомогою 

роботів-парсерів (спеціальних програм або скриптів) (http://igroup.com.ua/seo-articles/parsynh/), напр.: У 

галузі пошукової оптимізації парсинг використовується дуже часто (http://igroup.com.ua/seo-

articles/parsynh/). 

Паті (англ. party) – вечірка, званий вечір, прийом (ССІС 2011, с. 510). 

Патч (англ. patch) – 1) оновлення програми чи її частин, виправлення помилок у програмі 

(НСІС 2008, с. 459); 2) невелика, несамостійна комп’ютерна програма, яка є складовою частиною 

кінцевого програмного продукту (ССІС 2011, с. 512). 

Пауерліфтинг (англ. powerlifting) – силовий вид спорту, завдання якого полягає в  подоланні  

ваги максимального обтяження  (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/ napryami-fitnesu9-9/page/3), 

напр.: Днями в Черкасах завершився чемпіонат Європи з окремих вправ пауерліфтингу (ІЗ, № 43, 

24.10.2013, с. 19). 

Пейджинг (англ. paging) – спосіб зв’язку за допомогою пейджера (НСІС 2008, с. 460). 

Пейджинговий – прикм. до пейджинг (СУМ 2011, с. 304). 

Пейенвелоп (англ. payenvelop) – конверт із заробітною платою (СУМ 2011, с. 304).  

Пейсмейкер (англ. pacemaker) – анат. задавач ритму; джерело збудження (СУМ 2011, с. 304).  

http://rx.zao.com.ua/u-chomu-riznicja-pampersiv-i-pidguznikiv/
http://rx.zao.com.ua/u-chomu-riznicja-pampersiv-i-pidguznikiv/
http://horting/
http://lamaister.blogspot.ru/2009/
http://lamaister.blogspot.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82
http://vid/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://moyaosvita/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://igroup.com.ua/seo-articles/
http://igroup.com.ua/seo-articles/kontent/
http://bonjoure.altervista/
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Петанк (фр. pеtanque) – це така спортивна гра, завданням якої є поставити свої кулі якомога 

ближче до кошонета (http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=3657), напр.: Команди-учасниці 

змагатимуться з вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, 

настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного 

спорту, боулдерингу, слеклайну, спінбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів 

спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24). 

Піар (англ. public relation) – 1) система інформаційних зв’язків представників влади з 

громадськістю, що здійснюється прес-секретарями або спеціальними службами певних владних 

структур (НСІС 2008, с. 469), напр.: Не хочеться узагальнювати, але сучасні технічні та технологічні 

можливості дозволяють сірій безликій посередності ховатися за піаром, замовними публікаціями, 

невиразним кліповим монтажем (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 21); 2) реклама (СУМ 2011, с. 305). 

Піар-агенство – Наприкінці 90-х р. ХХ ст. на теренах українського ринку реклами виникають 

перші автономні піар-агентства, більшість із яких, звичайно, були представництвами солідних 

західних структур, зокрема «СПН Огілві», «Mainstream PR & Consulting», «PR-Service», а також менші 

вітчизняні організації, такі як «Добра справа», «Радник», «Четвертий Рим», «Persona Grata» тощо. 

Незалежно від масштабів діяльності дослідження роботи таких фірм є новим і важливим внеском у 

теоретичні надбання науки про зв’язки з громадськістю (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= 

article&article=1819). 

Піар-агенція (англ. public relation-agens) – Зазвичай піар-агенція дає кваліфіковані рекомендації 

щодо шляхів подолання проблемної ситуації (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article= 

1819). 

Піар-акції – Сказав він [В. Путін] про це не з академічного інтересу виходячи, а маючи на увазі 

деякі цілком прагматичні елементи російської політики та піар-акцій на західному напрямку (УТ, 

№ 41, 11 – 17.10.2013, с. 1). 

Піар-директор – Зазвичай на чолі компанії стоїть її керівник, його посада може називатися 

«піар-менеджер», «піар-директор» (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= article&article). 

Піарить – Так, саме піар, бо вона піарить Росію (Д, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 21). 

Піаритися – Екс-нардеп Микола Марченко просить директора НАБУ Артема Ситника швидше 

направити обвинувальний вирок до суду та припинити піаритися на згадках його імені 

(http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/7/7146238/). 

Піарівський – Це може буди суто піарівській хід, і ще веливе питання, чи стануть вони взагалі 

створювати нову СРО, – зазначив один з представників АУБ (http://news.meta.ua/metka:піарівський/). 

Піар-кампанія – передвиборча кампанія; будь-яка рекламна кампанія (СУМ 2011, с. 305), напр.: 

Ми не можемо поодинці конкурувати із західними піар-кампаніями фільмів та їхніх авторів 

(Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 21). 

Піар-менеджер – Ми знаємо цю жінку, – сказали вони в один голос,– вона працює піар-

менеджером у нашому представництві (СЖМ, с. 63). 

Піар-організація – Російська служба безпеки – це найкраща піар-організація у світі (Д, № 179 –

180, 26 – 27.09.2014, с. 21). 

Піар-спеціаліст – той, хто формує імідж фірми, просуває її інтереси, налагоджує контакти із ЗМІ, 

організовує прес-конференції (СУМ 2011, с. 305), напр.: Незадовго до звільнення пані Міщенко 

виступила з доповіддю на піар-комітеті європейської бізнес-асоціації, де розповіла присутнім там 

піар-спеціалістам корпоративного сектору про особливості роботи журналістів бізнес-видань. 

«Телекритика» публікує тези цієї доповіді (http://www.politconsultant.org/themes/). 

Піар-служба – Коли Вальдемар Дзікий працював генеральним директорм телеканалу «України», 

піар-служба наполягала, що його призвище треба писати на англійський манер «Дзікі» 

(http://ru.telekritika.ua/daidzhest/print/83313). 

Піар-структура – А чим займаються-піар-структура у Кабміні? (з розмови). 

Піар-фірми – Щодо об’єктивних підстав для звернення організації до професійних піар-фірм, то 

варто зауважити, що така потреба може виникати як у великих корпорацій (коли їм потрібно 

розширити свій бізнес за кордоном), так і в державних урядових установах (якщо необхідно 

організувати лобіювання своїх інтересів у законодавчих і виконавчих органах провідних країн світу) 

(http://journlib.univ.kiev.ua/index). 

Піар-хід – «Націоналізація» українськиї активів у ДНР/ЛНР: правда чи піар-хід (http://agro-online. 

com.ua/ru/public/blog/12547/details/). 

Піарівець – Я далекий від позиції «Свідомого», але пану Андрію бажано б подумати, що він є 

державний службовець. Ви читали його резюме? Який там службовець? – звичайний піарівець, до того 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ratusha.lviv/
http://journlib.univ.kiev.ua/
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php
http://journlib.univ.kiev.ua/
http://news.meta.ua/
http://www.telekritika.ua/profesija/2015-02-11/103572
http://www/
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ж не дуже кваліфікований ... (не буде зайвим нагадати, що державний  службовець має  служити  

державі) (http://maidan.org.ua/arch/arch2008). 

Піарівський – це мабуть його новий піарівський хід? (з розмови). 

Піарник  На відкриття виставок приходять переважно студенти та співробітники +3 ‒ 

родичі, друзі, знайомі, сім’я, причому співробітники ‒ це і волонтери-гіди, піарники, куратори, і 

електрики та роботяги, які руцями матеріалізують ідеї художників (УМ, № 103, 18.07.2012, с. 13). 

Піарячись – Як і його хазяйка, яка мальовничі руїни в різних куточках світу відчувала з 

пристрастю, а тут порослий мохом забуття подільський дворик з легкістю перекрив, до того ж ніби 

мимохідь, зовсім не піарячись, багато соковитих, поза сумнівом аристократичних спогадів від 

подорожей (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 9). 

Пікап (англ. pick-up) – 1) невеликий автомобіль, що, як правило, має кузов, вхід із заду і відкидні 

сидіння вздовж бортів; 2) пристрій у комбайні для підбору скошеного колосся і передачі його в 

молотильний апарат (НСІС 2008, с. 469); 3) знайомство з метою спокуси (СУМ 2011, с. 305). 

Пікап-тренінг – навчання мистецтву спокуси (СУМ 2011, с. 306).  

Пікапер (англ. pickuper) – 1) упевнений молодий чоловік, який підкорює дівчат за науковим 

методом; 2) учасник змагання на кількість підкорених дівчат (СУМ 2011, с. 306), напр.: Раніше чоловіки 

вчилися не романтиці, а на мамонтів полювати, щоб їсти було що, крокодилів заманювати, щоб коханій 

і на юшку вистачило, і на сумочку. А тепер є всілякі курси пікаперів, де їх навчають плескати язиком 

(ІЗ, № 44, 31.10.2013, с. 27). 

Пікапити – 1) спокушати; 2) змагатися з метою спокусити якомога більше дівчат (СУМ 2011, 

с. 306). 

Пілінг (англ. peeling) – очищення шкіри обличчя; косметичний засіб для такого очищення (НСІС 

2008, с. 470), напр.: Пілінг виконується за допомогою спеціальної руковички Кесе і може бути 

шоколадним, кокосовим, кавовим або чайним – на Ваше вподобання (http://www.posad-hotel.com.ua/ua/ 

offers/0/90). 

Пін-код (англ. pin-code) – персональний код пластикової картки для банкомата, отриманий 

клієнтом від банку таємно (НСІС 2008, с. 471). 

Піринг (англ. peering) – угода інтернет-провайдерів про обмін трафіком між своїми мережами, а 

також технічну взаємодію, що реалізує дану угоду: з’єднання мереж і обмін інформацією про мережеві 

маршрути по протоколу BGP (http://www.wikipage.com.ua/Internet/prng.html), напр.: Піринг дозволяє 

скоротити маршрути передачі пакетів між мережами і знизити витрати на трафік (http://www. 

wikipage.com.ua/Internet/prng.html). 

Пірингова угода – Пірингова угода може бути і бартером, але не трафік у цьому договорі є 

продуктом обміну (https://dtkt.com.ua/show/1.cid01075.html). 

Пірсинг (англ. piercing) – 1) у частині молодіжного середовища – просовування, засовування в 

спеціально підготовлені отвори (у вухах, ніздрях, губах і т.ін.) шпильок, сережок тощо для прикрашання 

(ССІС 2006, с. 539); 2) комплекс заходів, спрямованих на зміну зовнішнього вигляду за допомогою 

проколювання шкіри, хрящів та інших частин організму, і подальшого затягування в отвір різних 

прикрас (з благородних металів, хірургічної сталі, силікону, і т. ін.) (http://pirsyng.com/tag/vuha/). 

Піта (ісп. pita) – 1) волокна з листя американської агави, сировини для виготовлення мотузок, 

канатів, товстих тканин, паперу та ін. (НСІС 2008, с. 473); 2) це порожнисті коржі, всередину яких 

можна полокластити будь-яку начинку – від традиційних ковбаси, шинки і сиру до всіляких салатів, 

чипсів, яєчні, м’ясних, рибних чи овочевих страв (http://hollydolly.com.ua/що-таке-піта-особливості-її-

приготува.html), напр.: Нажаль, у нашій країні піта не входить в розряд особливо затребуваних 

продуктів, а по тому в магазинах її зустрінеш не часто (http://hollydolly.com.ua/що-таке-піта-

особливості-її-приготува.html). 

Піта-сервіс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Пітчінг (англ. pitching) – коротка словесна (іноді візуальна) презентація ідеї, історії фільму чи ТБ-

проекту, як правило, від імені сценариста або режисера, на адресу продюсерів і представників 

кіностудій, з метою зацікавити потенційного покупця і залучити фінансування на кінопроект, або 

продати сценарій (http://sv12production.com/shho-take-pitching/), напр.: З одного боку, мається на увазі 

те, що з 39 поданих ігрових проектів до пітчінгу добралися лише 10 (крім 8 дебютів) (http://tyzhden.ua/ 

Culture/53138). 

Пітчінгове закидання – І тут техніка короткого  пітчінгового  закидання стає  просто  

необхідною (http://vsyarybalka.ru/yak-zloviti/yak-zloviti-golavlya.html). 

Пітчінг-форум – Режисер-оператор документального кіно, викладач кафедри операторської 

майстерності КHУТКіТ іменi І. К. Карпенка-Карого, голова майстерень з кіномистецтва Gendercamp 

http://maidan.org.ua/arch/arch2008/1223235628.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/BGP
http://www.wikipage.com.ua/Internet/prng.html
http://www.wikipage.com.ua/Internet/prng.html
http://www.wikipage.com.ua/Internet/prng.html
http://tyzhden.ua/
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2011, куратор документальної програми фестивалю американського кіно «Незалежність», куратор 

лабораторії документального кіно для молодих митців Інді Лаб, учасник багатьох пітчінг-

форумів та фестивалів документального кіно (http://docudays.org.ua/2015/events/docuklas/). 

Піца (італ. рizza) – страва у вигляді коржа із запеченими на ньому дрібними шматочками м’яса, 

грибів, овочів та ін., залитими розплавленим сиром (НСІС 2008, с. 474), напр.: Піца – це дивний пиріг, 

винайдений в Неаполі, був колись їжею бідняків, а зараз він подається в кращих ресторанах світу і 

дуже часто є прикрасою святкового столу (http://kyharka.com.ua/pica2.php).  

Піца-бар – Усіх шанувальників сучасного кіномистецтва для обговорення побаченого запрошує 

новий заклад – піца-бар «Панорама», який нещодавно відкрився у самому кінопалаці «Україна» 

(http://infomisto.com/uk/rivne/idei/vsi/panorama-dlya-spravjnih-kinomaniv). 

Піца-бутерброд – Гарячі піца-бутерброди, звичайно, не претендують на статус кулінарного 

витвору мистецтва, проте це – цілком непоганий спосіб надати нудній і буденній страві нові фарби 

(http://povaram.in.ua/rzne/13419-Goryachie-picca-buterbrody.html). 

Піца-гриль – Піца-гриль смачне замовлення із cмачного ресторану! (http://ekipazh-service.com.ua/ 

lviv/content/al/smachna-pitsa-gril-retsepti-zv-dus-l.html). 

Піцайоло – кухар, який виготовляє піцу (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Піца), напр.: Піцмейкер 

або піцайоло – так називають майстра з приготування піци (http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/ 

publish/article). 

Піца-омлет – Сніданкова піца-омлет – це надзвичайно простенький і смачненький рецепт, який 

зможе приготувати будь-хто з членів вашої родини або друзів (http://stravy.net/garyachi-stravi/ 

snidankova-pica-omlet.html). 

Піца-ленд – назва компанії (ЄДР 2012). 

Піца-фабрика – назва компанії (ЄДР 2012). 

Піцеманія – назва турніру, напр.: Турнір з поїдання піци «Піцеманія» (http://peperoni.podolyany. 

com.ua/photo/turn%D1%96r). 

Піцемат – вендинговий автомат, який торгує піцою, напр.: Як наші люди відреагують на 

«піцемат»? (https://vk.com/topic-48383678_30200956). 

Піцерія – кафе, в якому готують і продають піцу (НСІС 2008, с. 474). 

Піцмейкер (англ. pizzamaker) – Спеціаліст з приготування піци може називатися по-різному: і 

піцмейкером (англійський варіант), і піцайоло (італійський варіант) (http://www.dcz.gov.ua/ter/control/ 

uk/publish/article?art). 

Піч-прес (англ. peach-press) – Апарат піч-прес для коно-піци КП 1 – 150 служить для формування 

форми і приготування коно-піци (http://torgoborud.com.ua/ua/Pechi-dlya-pitsi/Aparat-pich-pres-dlya-kono-

pitsi). 

Плeй-герл (англ. рlay-girl) – назва журналу, напр.: Ранок, проведений в компанії з дорослим і 

дохідливим посібником по сексу і з декількома номерами «Хастлера» або «Плей-герл», може створити 

диво (http://pan-ta-pani.com/107348-poglyadi-lyubovi-chastina-1.html). 

Плeй-граунд (англ. рlay-граунд) – Брюсель відомий цікавими пам’ятками, такими як Плей-

граунд (https://www.agoda.com/uk-ua/hotels-near-playground/attractions/brussels-be.html). 

Плeй-гро (англ. play-гро) – назва дитячої іграшки, напр.: У пригоді стануть розвиваючі іграшки 

плей-гро – безпечні іграшки для вашого малюка (http://lvivmama.com.ua/igri-dlya-rozvitku-ditini.html). 

Плей-оф (англ. play-off) – серія ігор, що їх проводять після закінчення регулярного сезону  

для визначення чемпіона (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Плей-оф), напр.: Система плей-офу багато в 

чому схожа на кубкову систему, але їх часто різнить те, що при жеребкуванні беруться до уваги 

результати основної частини турніру (групового етапу чи регулярного сезону) (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/Плей-оф). 

Плeй-каст (англ. рlay-каст) – це своєрідна листівка, що складається з оригінального фону, на який 

накладаються потрібні слова і музика (http://faqukr.ru/internet/128273-listivki-v-rezhimi-onlajn-shho-take-

plejkast), напр.: Зазвичай доводиться шукати відповідний вірш, підбирати під нього відповідну 

торжеству мелодію, потім ще оформленням займатися –це займає величезну кількість часу. 

Об’єднання всіх цих елементів в одне ціле і називається плей-каст (http://faqukr.ru/internet/128273-

listivki-v-rezhimi-onlajn-shho-take-plejkast). 

Плeй-пiрсинг (англ. play-piercing) – пірсинг зроблений заради розваги (http://pirsyng.com/tag/ 

vuha/), напр.: Але більш кардинальним є плей-пірсинг, тобто проколи плоских ділянок тіла (http://www. 

krockyrock.com.ua/pirsy-ng-abo-tuneli/). 

Плей-лист (англ. play-list) – верстка програми радіостанції музичного формату, список пісень у 

певній послідовності, який ді-джей ставить в ефір (ССЛіЖ 2009, с. 283), напр.: Лише в інтернеті 

http://docudays.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://infomisto.com/uk/rivne/catalog/pizza/panorama
http://ekipazh-service.com.ua/
http://www/
http://www.dcz.gov.ua/
http://stravy.net/garyachi-stravi/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://www.dcz.gov.ua/
http://torgoborud.com/
file:///C:/Users/Юротдел/Desktop/КОРОБОВА%20для%20дисертація/плей-гро
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Плей-оф
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Плей-оф
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://pirsyng.com/
http://www/
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користувач може створити плей-лист і йти за ним, тому це актуальна журналістика (Т, 25.09 –

05.10.2014, с. 17). 

Плeй-хаус (англ. play-house) – Пройшовся з екскурсією Портлендським музеєм образотворчого 

мистецтва, де було виставлено три покоління Ваєтів, і сходив на денну виставу «Історія Баді Голі» в 

оґунквітському театрі «Плей-хаус» – провідний співак був нормальний, але, звісно, не Гері Б’юзі 

(http://www.litmir.co/br/?b=245749&p=73). 

Плагін (англ. plugin) – невелика допоміжна програма (http://vidpo.net/shho-take-plagin.html), напр.: 

Плагіни також мають доступ до оброблюваних веб-сторінок і можуть витягати з них специфічні 

дані (http://vidpo.net/shho-take-plagin.html). 

Планшет (фр. рlanchette) – 1) геод. частина мензули, тонка чотирикутна дошка з наклеєним на ній 

креслярським папером, на який наносять план місцевості під час знімання); 2) геод. план місцевості, 

одержуваний під час знімання; 3) плоска сумка з прозорим боком для карти; 4) дощечка або папка, на 

якій укріплюються розграфлений папір і компас при окомірній зйомці; 5) підлога сцени в театрі, 

зроблена з окремих зйомних щитів, що дає можливість змінювати рельєф сцени (ССІС 2011, с. 531); 6) 

різновид комп’ютера, напр.: На комп’ютері, смартфоні, планшеті ви спокійно можете дізнатися, де 

нині перебувають автобуси Луцька (http://mak.lutsk.ua/guest), тролейбуси Сімферополя (http://krym-

tr.com.ua (guest)) та маршрутки Дніпропетровська (http://transit.in.ua) (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, 

с. 11). 

Планшетна журналістика – Поява планшетної журналістики, перміщення друкованих ЗМІ, 

телевізійного і радіоефіру в інтернет ставлять крапку в дискусії щодо розподілу журналістики за 

способом передачі інформації (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 17). 

Плотер (англ. plotter) – 1) широкоформатний графічний принтер; 2) нанесення на папір або на 

інший матеріал діаграм, графіків та ін. за допомогою спеціальної комп’ютерної програми; 3) ріжучий 

плотер – спеціальний пристрій для автоматичного комп’ютерного розрізання плівки-самоклейки, 

рулонних і листових матеріалів за заданим контуром (НСІС 2008, с. 479), напр.: Плотер – це пристрій, 

що дозволяє з високою точністю відтворювати на папері, тканині, плівці та інших матеріалах карти, 

малюнки і креслення (http://svitohlyad.com.ua/kompyutery/ploter). 

Погінг (англ. poging) – стрибки і трюки на Pogo stick (http://www.Osvita 24.com.ua/page/extreme/), 

напр.: В 2004 році з’явився флайбер і погінг одразу перетворюється з дитячої забави в екстремальний 

вид спорту (http://factosvit.com.ua/poho-styk-pogo-stik/). 

Подкаст (англ. рodcast) – це створення та публікація аудіоматеріалів в інтернеті (http://cpod.co/ 

scho-take-podkastynh/), напр.: Опублікований на сайті подкаст (подкаст-публікація) складається, окрім 

самого медіафайла, з назви, короткої анотації та шоу-ноута (необхідні пояснення того, що можна 

почути у подкасті, якщо треба – вказується час, коли у подкасті говориться про те, або інше) 

(http://cpod.co/scho-take-podkastynh/). 

Пойнт-фартинг (англ. point-farting) – вид поєдинку, напр.: Поєдинки проводились у розділах фул-

контакт, пойнт-фартинг, лайт-контакт, лоукік та кіклайт (ІЗ, № 47, 21.11.2013, с. 21). 

Пост (лат. post) – повідомлення на форумі. Пост може складатися з висловлення автора, теми, 

коментарів і цитат інших користувачів (http://postoweb.kiev.ua/content/post), напр.: Як написати пост, 

який потрапить до рейтингу кращих постів? (http://faqukr.ru/internet/128861-posti-ce-shho-take-jak-

napisati-post-jakij.html). 

Постграфіті – Власне на основі цього брутального напряму розвивається постграфіті, етап 

своєрідної інфільтрації та емансипації різних підходів, інструментарію та цілей графіті-діяльності 

(http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Постомат – автоматизовані термінали з видачі посилок і товарів, які  купують в  каталогах  або  

інтернет-магазинах  (http://faqukr.ru/biznes/103963-postamat-shho-ce-take-jak-pracjue-postamat), напр.: 

Постомат і пункти видачі pickpoint розміщуються у великих роздрібних мережах, торгових центрах 

або в будь-яких інших місцях великої прохідності (http://faqukr.ru/biznes/103963-postamat-shho-ce-take-jak-

pracjue-postamat). 

Постинг (англ. posting) – це процес написання повідомлень (http://seoshnik.at.ua/news/zarobitok_ 

na_postingu/2011-07-14-31), напр.: Це абсолютно новий і унікальний заробіток в інтернеті, від так і 

називається – постиг по блогах за гроші (http://seoshnik.at.ua/news/zarobitok_na_postingu/2011-07-14-31). 

Посткросинг – це подарунок для тих, хто любить отримувати листи (http://vdogonky.com/ya-

zbirayu-zori-v-zhmeni/postkrosing-darujmo-listivki-zbirajmo-druziv.html), напр.: Посткросинг – це 

набагато цікавіше, хоча б тому, що дарує можливість знайти друзів у будь-якому куточку планети 

(http://vdogonky.com/ya-zbirayu-zori-v-zhmeni/postkrosing-darujmo-listivki-zbirajmo-druziv.html). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vidpo.net/shho-take
http://mak/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://www/
http://cpod.co/
http://artukraine/
http://faqukr.ru/biznes/103963-postamat
http://faqukr.ru/biznes/
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Постфіксінг – доведення справи до кінцевого результату, виконання поставленої задачі та 

закриття справи (проекту), включаючи аналітичне супроводження (http://f.zao.com.ua/shho-take-post-

fiksing). 

Постшопінг – назва фірми (ЄДР 2012), напр.: Щоб скористатися пропозицією відправте 

заповнений купон за адресою: 04112, Київ, а/с 123, Фірма «Постшопінг» (ГпУ, № 81, 08.06.2012, с. 9). 

Постшоу – різновид проектів на телебаченні, напр.: Доречі, Корпачов також веде проекти 

«Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Врятуйте нашу сім’ю», постшоу «Доньки-матері» 

проекту «Вагітна у 16» (УМ, № 156, 25 – 26.10.2013, с. 17). 

Прайм-рейт (англ. prime-rate) – 1) фін. найменша відсоткова ставка за кредитами, наданими 

клієнтам (ССІС 2006, с. 556); 2) базові ставки Сполучених Штатів Америки за кредитами в 

небанківському секторі (http://pidruchniki.com/finansi/subyekti_instrumenti_mizhnarodnogo_rinku_bankivsk

ih_kreditiv), напр.: За нею кредити можуть бути: фіксованими, прайм-рейт, плаваючими (http:// 

studopedia.su/8_14010_tema-mizhnarodniy-kredit). 

Прайм-тайм (англ. prime-time) – найзручніший, найкращій час для показу програм ефірної 

журналістики. Як правило, ним вважається час від 19-ої до 23-ої години за місцевим часом, коли 

громадяни повернулися з роботи і відпочивають. У цей час планується показ основного випуску новин, 

найбільш популярних авторських програм, встановлюються найвищі розцінки на рекламу (ССЛіЖ 2009, 

с. 289), напр.: Нашому суспільству більше нецікаві теми, коментарі якi не вкладаються у п’ять рядків і 

не оперують двома-трьома трендовими, але безглуздими поняттями, що роздаються щодня в прайм-

тайм у популярних шоу (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 6). 

Прайс (англ. price) – 1) довідник цін на різні види і сорти товарів чи певні послуги; 2) перен. 

перелік чого-небудь з оцінкою (СУМ 2011, с. 308), напр.: Просимо надіслати нам прейскуранти 

(прайси) на всі види Вашої продукції (http://westudents.com.ua/glavy/11262). 

Преселінг (англ. preselling) – прийом замовлень виїзними агентами (торговими представниками) 

безпосередньо в точках роздрібної торгівлі (http://pidruchniki.com/1309022061521/marketing/glosariy_mer

chandayzing). 

Прес-кліпінг (фр. pressе-clipping) – це процес знаходження релевантної інформації публікацій чи 

сюжетів (https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/Моніторинг_ЗМІ), напр.: У професійному 

моніторингу ЗМІ прес-кліпінг є однією з найзручніших форм передачі статистичної  інформації  

(https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/Моніторинг_ЗМІ). 

Приквел (англ. prequel) – художній твір, роман, повість, фільм, серіал, відеогра тощо, який 

розповідає про події, які сталися до подій іншого художнього твору (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Приквел), напр.: Приквел є ніби продовженням навпаки – з одного боку він використовує популярність 

та ідеї первісного твору, але не є його прямим продовженням (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Приквел). 

Провайдер (англ. provider) – 1) організація, фірма, що забезпечує доступ користувачів до 

електронно-інформаційних систем; 2) фірма-постачальник (НСІС 2008, с. 496). 

Провайдинг (англ. providing) – Виходячи з отриманих даних було встановлено, що одна з ІР-адрес 

значилась за абонентом мережі ТОВ «М», що надає послуги вторинного провайдинга (ЗМР 2 2009, 

с. 113). 

Продакт-менеджер (англ. product-manager) – менеджер, який займається не самими продажами, а 

розкруткою фірмової марки (СУМ 2011, с 309), напр.: Серед головних обов’язків продакт-менеджера – 

моніторинг існуючого ринку, аналіз конкурентів, робота над асортиментною політикою 

певного товару, ціноутворення продукції та її просування  (http://faqukr.ru/zakon/132492-prodakt-

menedzher-v-farmacevtichnomu-biznesi). 

Продакт-плейсмент (англ. product-placement) – рекламний прийом, який полягає в тому, що 

реквізит у фільмах, телепередачах, комп’ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має реальний 

комерційний аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований продукт, його логотип, або 

згадується про його хорошу якість (http://www.turkaramamotoru.com/uk/Продакт-плейсмент-21483.html), 

напр.: Історію виникнення продакт-плейсменту пов’язують з появою на екранах американських 

телевізорів звичайного мультфільму (http://www.turkaramamotoru.com/uk/Продакт-плейсмент-21483. 

html). 

Проксі-сервер (англ. proxi-server) – сервер (комп’ютерна система або програма) в комп’ютерних 

мережах, що дозволяє клієнтам виконувати непрямі (через посередництво проксі-сервера) запити до 

мережевих сервісів (http://www.turkaramamotoru.com/uk/Проксі-сервер-21934.htm), напр.: Така підміна 

здійснюється, наприклад, шляхом використання проксі-серверів, через які правопорушник налагоджує 

з’єднання з необхідною комп’ютерною мережею (ЗМР 2 2009, с. 70). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://www.wikiplanet.click/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://www.gpedia/
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://faqukr.ru/marketing/94385-marketingovij-analiz-konkurentiv.html
http://faqukr.ru/biznes/102110-asortimentna-politika-pidpriemstva.html
http://faqukr.ru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.turkaramamotoru.com/uk/Продакт-плейсмент-21483
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Проксіфікатор (англ. proxifacio) – це програма, яка перенаправляється на інші програми через 

проксі-сервери (http://znaimo.com.ua/Проксі-сервер), напр.: Проксіфікатори часто застосовуються для 

інтернет-клієнтів, які не підтримують проксі-сервери (http://znaimo.com.ua/ Проксі-сервер). 

Промо (англ. promo) – це оголошення, рекламний матеріал, рекламний ролик (http://reshebnik. 

rv.ua/reklama/termin-promo/), напр.: Приставка «промо» на сьогоднішній день міцно увійшла в 

повсякденне життя сучасної людини (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/). 

Промо-акція – це вид рекламної активності компанії (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-

promo/), напр.: Промо-акція – найкращий спосіб заявити про себе! (http://promoters.lviv.ua/novyna-1/). 

Промо-одяг – це одяг з нанесеним на неї логотипом якогось бренду або компанії, яка 

використовується для проведення рекламних акцій (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/), напр.:  

Різноманітність промо-одягу зараз дуже велика: від звичайних футболок і фартухів до елегантних 

суконь або стилізованих костюмів (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/).  

Промо-сайт – це одна або декілька web-сторінок, які створюються для просування товарів або 

послуг в інтернеті (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/), напр.: Це інтернет-проект, метою 

якого буде привернення уваги максимальної кількості людей. Промо-сайт яскраво розповість вам про 

переваги продукту і забезпечить запам’ятовування у потенційних клієнтів (http://reshebnik.rv.ua/ 

reklama/termin-promo/).  

Промо-сувеніри – це частина сувенірної продукції у вигляді недорогих дрібниць з нанесенням 

логотипу компанії: гуртки, ручки, календарі, блокноти – все залежить тільки від вашої фантазії. 

Зазвичай їх використовують для роздачі на промо-акціях і різних презентаціях  або як  корпоративні  

подарунки клієнтам  (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/).  

Промо-ролики – це відеоролик, створений для того, щоб в графічній формі донести до цільової 

аудиторії основні якості і переваги товарів і послуг. Дуже вдалий і дієвий спосіб, тому як візуальне 

сприйняття найчастіше набагато ефективніше слухового. Підходить як для ТБ, так і для мережі Інтернет 

(http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/). 

Промо-кампанія – До речі, за три роки свого існування ZIK вперше розгорнув масову промо-

кампанію в Києві (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 20). 

Промо-коди – це код (букви, цифри або ключове слово), який покупець вказує при покупці 

товару / послуги і отримує знижку. Також своєрідна форма промо-акції, спрямована на стимулювання 

продажів (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/). 

Промо-продукція – У сфері реклами таке дослідження здатне виокремити складову агресії у 

промо-продукції, що завдає морально-етичної шкоди чи позбавляє права вибору (ІЗ, № 3, 21.01.2011, 

с. 18). 

Промо-рейс – Ні тобі урочистостей, які мали місце минулої п’ятниці при запуску промо-рейсу, ні 

тобі великої кількості пасажирів (УМ, № 76, 29.05.2012, с. 11). 

Промо-моделі – дівчата модельної зовнішності, які наймаються компанією для створення 

сприятливого іміджу. Зазвичай в обов’язки цих дівчат входить фотозйомка з відвідувачами, від них 

самих вимагається тільки доброзичливість і посмішка (http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/), 

напр.: Промо-моделі в Києві на виставку, для презентації товарів в магазинах, супермаркетах, 

торгових центрах – ми пропонуємо високопрофесійний  персонал  (http://kiev.all.biz/promo-model-kiv-

s549102#.V8Ww3RIRLTQ). 

Промо-тур – Перший віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков, який разом із журналістами 

проїхався на «Хюндаї» першим (під час промо-туру нового експресу, 25 травня), запевнив: «Уряд за 

дорученням Президента України розгляне питання скасування ПДВ при купівлі квитків на ці поїзди» 

(УМ, № 76, 29.05.2012, с. 11). 

Промоутер (англ. promoter) – фахівець з впровадження або просуванню будь-яких товарів або 

послуг (http://vidpo.net/hto-takij-promouter.html), напр.: Посада промоутера може бути в штаті будь-

якої фірми, яка надає різні види послуг (рекламні, творчі і т.д.) (http://vidpo.net/hto-takij-promouter.html). 

Промоутерувати – просувати продукт або ідею (НСІС 2008, с. 500). 

Промоушен (англ. promotion) – 1) рекламно-пропагандистська діяльність для просування товарів, 

послуг на ринок; 2) сприяння втіленню ідеї, проведенню культурно-масових заходів і ін.; патронаж, 

підтримка; 3) організація, заснування чого-н. (НСІС 2008, с. 500); 4) будь-яка форма заходів, що 

використовуються підприємством для інформації, переконання або нагадування людям про свої товари, 

послуги, ідеї, суспільну діяльність або вплив на суспільство (http://pidruchniki.com/13861111/ekonomika/ 

reklama_promoushn). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://znaimo.com/
http://znaimo.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://reshebnik/
http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/
http://reshebnik.rv.ua/reklama/termin-promo/
http://promoters.lviv/
http://reshebnik/
http://reshebnik/
http://reshebnik.rv.ua/
http://reshebnik.rv/
http://reshebnik.rv.ua/
http://kiev.all.biz/promo-model-kiv-s549102
http://kiev.all.biz/promo-model-kiv-s549102
http://pidruchniki.com/
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Процесинг (англ. processing) – 1) діяльність процесингового центру, що полягає в зборі, обробці й 

розсиланні учасникам розрахунків інформації про операції з банківськими картками (ССІС 2006, с. 570); 

2) технологія (СУМ 2011, с. 311). 

Процесинговий центр – юридична особа – учасник платіжної системи, яка здійснює процесинг 

(УАСТ 2010, с. 207). 

Пулинг (англ. pooling) – 1) усереднення ціни на цінні папери, куплені в різні періоди, вироблені 

для встановлення сум, оподатковуваних податком на реалізований приріст капіталу; 2) концентрація 

всіх операцій інвесторів з цінними паперами на рахунках у джоберів (http://prawo.in.ua/1r/vl-04770.htm); 

3) це техніка в’язання секційною пряжею, при якій намагаються підібрати ширину вироба таким чином, 

щоб ділянки пряжі одного кольору в лицьових і виворітних лавах розташовувалися один над одним, 

утворюючи вертикальні смуги (http://www.vyazannya.org/tehnika-vyazannya-puling/#). 

Пуш-повідомлення (англ. push-повідомлення) – Без пуш-повідомлень сьогодні, напевно, не може 

обійтися жоден мобільний додаток (http://it-ua.info/tag/пуш-повідомлення/). 

Р 

Рав (англ. raw) – це формат файлу для передачі зображень між програмами та комп’ютерними  

платформами (https://helpx.adobe.com/ua/camera-raw/using/introduction). 

Райдер (англ. rider) – 1) це список вимог, що пред’являються артистом (або групою)  

організаторам гастрольних виступів (http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=24996), напр.: Так, 

наприклад, артист або група можуть навіть не мати особливих вимог у райдері – житло і транспорт 

вони забезпечують собі самі, а ось такі зоряні величини, як Мадонна, в документі прописують 

(звичайно, не самі, це роблять агенти) практично кожен момент перебування у тому чи іншому місці 

(http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=24996); 2) це різновид універсального садового трактора 

(http://econsult.com.ua/sadovij-rajder-mini-traktor-vidguki-ta-poradi/), напр.: Від мінітрактора райдер 

відрізняється тим, що його двигун розташований  ззаду, зазвичай під сидінням водія  (http://econsult. 

com.ua/sadovij-rajder-mini-traktor-vidguki-ta-poradi/); 3) кожен хто їздить на мотоциклі, скутері або трайку 

(http://autobike.org.ua/845/xto-taki-bajkeri), напр.: Термін «райдер» отримав таке ж значення, як і 

мотоцикліст, трохи пізніше, так як спочатку позначав людину на коні (http://autobike.org.ua/845/xto-

taki-bajkeri); 4) реклама музичного твору чи виконавця, що проводять за допомогою радіо, телебачення, 

преси, турне (СУМ 2011, с. 312). 

Райтс (англ. rights) – 1) привілейовані акції або облігації, пропоновані наявним акціонерам за 

ціною нижчою від ринкової; 2) документ, що підтверджує привілеї, які надаються компанією власникам 

акцій (НСІС 2008, с. 515); 3) цінний папір, що підтверджує право його власника купити згідно зі своєю 

часткою в акціонерному капіталі акції нових емісій за раніше визначеною ціною (http://studentbooks. 

com.ua/content/view/97/54/1/16/). 

Райтер (англ. writer) – особа, яка приймає на себе зобов’язання продати чи купити основний 

цінний папір за обумовленою ціною опціону (ССІС 2006, с. 578). 

Райтсайзинг (англ. rightsizing) – очікування з приводу ефекту зменшення кількості персоналу 

(http://www.managerhelp.org/hoks-612-3.html), напр.: Даунсайзинг (також: райтсайзинг) процес 

зниження чисельності працівників задля досягнення оптимальної кількості службовців, яка буде 

необхідною для ефективного функціонування у наново вибудуваній організації (http://referatbox.net/ 

page,27,349241-Problemy-upravleniya-personalom). 

Рамен (яп. 拉麺) – страва японської кухні з пшеничною локшиною (https://sites.google.com/ 

site/japabout/kultura/kuhna), напр.: Іноді в рамен додаються норі та яйця  (варені або смажені)  

(https://sites.google.com/site/japabout/kultura/kuhna). 

Рамп-агент (англ. ramp-agens) – особа, що займається обслуговуванням авіаперевезень, напр.: 

Нещодавно рамп-агент авіакомпанії “Аеросвіт” викрав платіжну банківську картку в іншого 

працівника, через банкомат зняв 900 грн. та привласнив їх (ІЗ, № 37, 12.09.2008, с. 16). 

Растр (нім. raster) – 1) система ліній, нанесених у певному порядку на будь-яку поверхню 

оптичним, графічним, механічним або іншим способом; 2) пристрій, що складається з системи 

відповідно розташованих ниток, смуг, призм, лінз (НСІС 2008, с. 517); 3) це сукупність усіх крапок, що 

складають зображення на поверхні екрану монітора (http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library). 

Растровий – 1) той, що стосується растра; 2) растрові шрифти, що містять точкові зображення 

симолів фіксованого розміру, на відміну від масштабованих шрифтів (НСІС 2008, с. 517). 

Рафт (англ. raft) – це невеликий надувний без каркасний пліт, формою і конструкцією він схожий 

на човен (http://myhelper.com.ua/index.php?newsid=9294), напр.: Головна особливість рафта – висока 

http://www.vyazannya.org/?p=1302
http://www.vyazannya.org/tehnika-vyazannya-puling/#ixzz3qjryjx4u
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://helpx.adobe.com/ua/camera-raw/using/introduction-camera-raw.html
http://arhiv-statey.pp.ua/
http://arhiv-statey.pp/
http://studentbooks/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://referatbox.net/
https://sites.google.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://myhelper.com.ua/index.php
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стійкість на воді та універсальність застосування, такий собі всюдихід-універсал (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Рафт). 

Рафтинг (англ. rafting) – 1) вид водного спорту, спуск гірськими або порожистими річками на 

плотах або човнах із веслами (НСІС 2008, с. 517), напр.: Рафтинг це плавання на спортивному 

надувному човні (http://karematy.com/?p=943), напр.: Водоспади Ігуасу на кордоні Бразилії та Аргентини 

заввишки удвічі перевищують Ніагару! Місцевий туристичний бізнес дуже вдало використовує таку 

перевагу водоспадів і пропонує майже за безцінь рафтинг ледь не під самим виром гуркотливої води 

(М1, № 2, березень, 2016, с. 25). 

Рафтинг-табір – Сьогодні у нашій єпархії місійне служіння відбувається у кількох важливих 

напрямках: інформативному – видання єпархіальної газети «Духовна нива», ведення інформаційного 

сайту єпархії в мережі Інтернет, співпраця із ЗМІ; співпраця із представниками різного рівня 

навчальних закладів, проведення літніх молодіжних таборів: такі табори вже були проведені на базі 

Свято-Георгіївського монастиря на Козацьких Могилах, парафій Костопільського благочиння, на 

початку серпня має проводитись літній християнський рафтинг-табір для молоді «Соколині гори-

2012» … (http://rivne-cerkva.rv.ua/library/intervju/979-intervy). 

Рафтинг-ценр – Генеральний директор компанії «Пегас Туристік» Анна Підгорна, туристи, 

котрі прямували в рафтинг-центр, придбали екскурсію у «вуличному» агентстві «Серап» 

(http://tsn.ua/svit/8-rosiyskih-turistiv-postrazhdali-vnaslidok-dtp-avtobusa). 

Реаліті-шоу (англ. reality-show) – це модель людської поведінки в запропонованих обставинах. На 

думку фахівців, цей формат, незалежно від ставлення до нього, в певному сенсі – майбутнє, і не тільки 

нашого телебачення (http://lektsii.org/6-58094.html), напр.: Нагадаємо, перший випуск проекту «Від 

пацанки до панянки» вийшов на екрани рік тому разом з пакетом інших реаліті-шоу … (ВК, № 171, 

24.11.2011, с. 6). 

Ребрендинг (англ. rebranding) – презентація вдруге певного товару в найвигіднішому варіанті 

(http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html? рage=3), напр.: Їй (Україні) надали статус країни з 

ринковою економікою і цієї ж весни було запущено програму ребрендингу для багатьох компаній (УМ, 

№ 68, 13.04.2006, с. 2). 

Ребрізер (англ. rebreather) – дихальний апарат, в якому вуглекислий газ, що виділяється в процесі 

дихання, поглинається хімічним складом (хімпоглиначом), збагачується киснем і подається на вдих 

(http://diving.lviv.ua/dictionary/rebreather), напр.: Навчання за різними напрямками технічного дайвінгу з 

сертифікацією за стандартами TDI (Technica1 Diving Internationa1); NAUITEC, включаючи навчання 

зануренню з використанням ребрізера (http://touregion.od.ua/?&content_id=34). 

Редіплоймент (англ. rediploymet) – переведення робітників після внутрішньокорпоративної 

підготовки на інше робоче місце всередині організації (стаття О.Пащенко, Сучасні методи управління 

змінами на підприємстві, 2014, с. 5). 

Редай (англ. redeye) – американський міцний кавовий напій, що готується шляхом додавання 

еспресо в звичайну каву, виготовлену за допомогою фільтра (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Ред_ай), 

напр.: Напій може носити назву «Редай» (англ. redeye, «червоне око»), «блек ай» (англ. black eye, «чорне 

око») або «деф (дез) ай» (англ. death eye, «смертельне око») в залежності від пропорцій еспресо і кави з 

фільтра, а також міцності готового напою (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Ред_ай). 

Резет (англ. reset) – дія на позначенні вмикання комп’ютера шляхом запуску програм (УМІ 2009, 

с. 174). 

Рейв (англ. rave) – 1) сучасна танцювальна музика стилю техно з використанням світлових 

ефектів; напрям молодіжної субкультури, що культурує таку музику; 2) зустріч молоді, танцювальна 

вечірка під таку музику (НСІС 2008, с. 524). 

Рейвер – представник молодіжного напряму субкультури рейв (НСІС 2008, с. 524). 

Рейв-клуб – нічний клуб або дискотека, де проводяться вечірки у стилі рейв (НСІС 2008, с. 524). 

Рейкбек (англ. rakeback) – це повернення гравцеві певного відсотка згенерованого ним рейка 

(https://ua.pokernews.com/strategia-pokera/shljakh-do-usp-khu-pochatok-2651.htm), напр.: І не даремно – 

розігруючи багато банків, ви створюєте більше рейка, більше рейка – більше очок, більше очок – більше 

рейкбек, а це є непоганим джерелом прибутку, крім основного виграшу (https://ua.pokernews.com/ 

strategia-pokera/). 

Рейкобус (англ. railbus) – рейкові автобуси, напр.: Перемишльська митна палата пропонує ввести 

рейкобус на маршруті Перемишль – Львів (https://www.rbc.ua/ukr/news/). 

Реінжиніринг (англ. reengineering) – це фундаментальне переосмислення і радикальне 

перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного  поліпшення якості функціонування  

(http://library.if.ua/book/28/1898.html), напр.: Тобто реінжиніринг – не поліпшення існуючого положення 

http://www/
http://tsn.ua/
http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html
http://diving.lviv/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ua.pokernews.com/
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речей, не проведення косметичних заходів та часткових змін, не перетасування вже існуючих систем 

функціонування організації (http://library.if.ua/book/28/1898.html). 

Рекрут (нім. recruit) – 1) солдат-новобранець у деяких європейських арміях і в дореформеній Росії 

(НСІС 2008, с. 525); 2) платформа для регулярного початкового та базового військового вишколу усіх 

бажаючих – молоді, мобілізованих, які не мають досвіду служби в армії або або хочуть підновити знання 

(http://nation.org.ua/projects/rekrut/). 

Рекрутер (англ. recruiter) – агент фірми, що займається рекрутингом (НСІС 2008, с. 525). 

Рекрутинг (англ. recruiting) – 1) наймання робочої сили (переважно для роботи за кордоном) через 

спеціальні агентства (НСІС 2008, с. 525); 2) це послуги з підбору та найму кваліфікованого персоналу, 

які оплачуються роботодавцем (http://olympica.com.ua/762306-shho-take-rekruting.html), напр.: Рекрутинг 

займає свою нішу на ринку праці (http://olympica.com.ua/762306-shho-take-rekruting.html). 

Рекрутингова компанія – Опитування рекрутингової компанії Head Hunter, проведене 2011 року, 

показало, що 37,4 % опитуваних респондентів в Україні працевлаштовуються не за фахом, 25,7 % – у 

сфері, близької до отриманої професії, і тільки 36,6 % – безпосередньо за фахом (Д, № 135 – 136, 02 – 

03.08.2013, с. 19). 

Рекрутинг-центр – назва компанії (ЄДР 2012). 

Рекрутинг-шоу – назва конкурсу, напр.: Ви будете приймати участь у Рекрутинг-шоу? (з 

розмови). 

Рекрутувати (нім. rekrutieren) – 1) заст. брати в рекрути; 2) поновлювати свій склад ким-небудь 

(напр. р. нових членів політичної організації) (НСІС 2008, с. 525). 

Релоад (англ. reload) – дія на позначення повторного переміщення даних із цифрового пристрою 

чи мережі (УМІ 2009, с. 173), напр.: Можете спробувати натиснути релоад сторінки, коли будете у 

вікні у2у (УМІ 2009, с. 173). 

Релоадити – повторне переміщувати дані з цифрового пристрою чи мережі (УМІ 2009, с. 173), 

напр.: Це все через те, що стоїть меседжер (програма для передавання повідомлень. – С.Ч.) він 

постійно «релоадиться» (УМІ 2009, с. 173). 

Ремейк (англ. remake) – 1) перезнятий фільм (СІС 2000, с. 806); 2) новий, виправлений, 

перероблений чи відновлений варіант (версія) видання музичних творів, телезапису, кінострічки; 

сучасна версія старої театральної вистави; 3) прагнення до відтворення минулого, що виявляється в 

зовнішньому вигляді навколишніх речей, у дотриманні відповідних звичаїв тощо; 4) перен. відтворення 

не самого твору мистецтва минулих років, а його стилю, духу, проблематики в новій, але пізнавальній 

формі (ССІС 2008, с. 497), напр.: Поняття ремейк або римейк використовується в музиці, 

комп’ютерних іграх, а в основному в сучасній кіноіндустрії (http://e-ogo.com.ua/shho-take-remejk-rimejk/), 

напр.: Тобто, під ремейком можна розуміти переробку або нову версію чогось, фільму, комп’ютерної 

гри, пісні (http://e-ogo.com.ua/shho-take-remejk-rimejk/). 

Ремікс (англ. remix) – перероблення, нова обробка, аранжування з додаванням та зміною мелодії, 

тексту, зокрема в танцювальному стилі (ССІС 2006, с. 599), напр.: Відомий та визнаний у рок-колах і не 

тільки джайлз не лише відчуває сера Пола, так би мовити, генетично, а ще й працював над реміксами 

бітлівських пісень для театрального проекту «Love» (для Cirquedu Soliel) і займався «Антологією The 

Beatles» (УТ, № 43, 25 – 31.10.2013, с. 47). 

Реміксовий – У тому ж році він зробив ремікс на трек Bloc Party «The Pioneers», що входить в 

реміксовий альбом групи під назвою Silent Alarm Remixed (http://bidi.vesti.in.ua/re_M83_(група)). 

Ремітент (лат. remittens) – фін. особа, на ім’я якої виписаний перевідний вексель для отримання 

певної суми грошей (НСІС 2008, с. 527). 

Ремітер (лат. remittere) – фін. відправник тратти ремітенту (НСІС 2008, с. 527). 

Ремітерувати – Він що буде ремітерувати заборгованість? (з розмови). 

Ремітерування – спосіб погашення заборгованості в іноземної валюті, який полягає в тому, що 

боржник купує на валюту своєї країни іноземну валюту на національному валютному ринку і пересилає 

її кредитору або гласить борг шляхом купівлі і пересилання чека, переведення векселя 

(http://slovopedia.org.ua/38/53408/383722.html). 

Ремітування – фін. спосіб погашення боргів в іноземній валюті, коли боржник купує тратту, чек 

та ін. і відсилає його кредиторові в рахунок оплати боргу (НСІС 2008, с. 527). 

Ремітувати – пересилати кредитору тратти, чеки та ін., виписані в іноземній валюті, для 

погашення заборгованості (за допомогою ремеси) (НСІС 2008, с. 527). 

Репітер (англ. repeater) – прилад, що відтворює на відстані показники основного приладу (НСІС 

2008, с. 529). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://e-ogo.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://bidi.vesti.in.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рерайт (англ. rewrite) – це переписування тексту іншими словами, але не змінюючи його суті 

(http://akhe.info/kopirajt-vs-rerajt/), напр.: У сфері створення й просування сайтів під рерайтом 

розуміють текст, що шляхом певних маніпуляцій був отриманий з оригінального унікального тексту й 

при цьому також є унікальним продуктом (http://webstudio2u.net/ua/copywriting-articles/356-rewrite.html). 

Рерайтери (англ. rewrite) – люди, що займаються написанням текстів за гроші (http://vse-

prosto.весьтоп.рф/shho-take-rerajter-i-jak-vin-zarobljae-na-zhittja.html), напр.: Для власника сайту 

набагато простіше замовити статти у рерайтерів, ніж писати їх самому або заплатити кругленьку  

суму професійному копірайтеру (http://verano.rv.ua/navchannya/shho-take-rerajt-i-xto-takij-rerajter/). 

Рерайтинг (англ. rewriting) – переписування чужого тексту своїми словами (http://wikitwiki.in.ua/ 

index.php?newsid=405861), напр.: Рерайтинг використовується, для того, щоб уникнути звинувачень в 

порушенні авторського права, шляхом зміни вихідного тексту до рівня оригінального тексту (http:// 

wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=405861). 

Реселер (англ. resaler) – особа, яка перепродує товари або послуги та отримує прибуток на ціновій 

різниці (НСІС 2008, с. 530), напр.: Реселер – це торговий посередник. Так називають людину або 

компанію, які займаються перепродажем чого-небудь (http://ukr-article.com/index.php?newsid=338). 

Рестайлінг (англ. restyling) – 1) дизайнер, художнє переоформлення товару, спрямовані на 

придбання покупця; 2) нові перероблені загальні вимоги до дизайну, що сприяють попиту на товар 

(СУМ 2011, с. 316), напр.: Peugeot 107, Citroen C1 і Toyota Aygo піддали рестайлінгу  (http://vkurse.ua/ 

ua/techologi/podvergli-restay1ingu.html). 

Рестарт (англ. restart) – 1) поновлення роботи системи після її аварійного завершення; 2) в 

обчислювальній техниці – повторний запуск програми, системи (СУМ 2011, с. 317). 

Ретвіт (англ. retweet) – це дія, коли ви дивитесь цікавими твітами людей, який ви фоловите 

(http://luxperina.com.ua/shho-take-retvit-i-jak-jogo-zrobiti), напр.: Ретвіти інших користувачів в стрічці 

Ленти – досить рідке явище, так само як і реплаї (відповіді) до користувачів (http://ua.ejo-online.eu/ 

1672/медіа-журналістика/чистота-твіттер-стрічки-чи-інформаці). 

Ретрекер (англ. retracker) – це справді практична річ, але вона актуальна тільки для трекерів, на 

яких заборонено DHT, обмін пірами і виявлення локальних пірів (http://toloka.to/t19856), напр.: 

Пропоную зробити на толоці локальний ретрекер, так як це значно підвищить швидкість скачування 

для людей у яких слабкий канал (http://toloka.to/t19856). 

Рефері (англ. referee) – людина, яка контролює хід спортивного змагання (https://www.newikis. 

com/uk/wiki/Рефері_(спорт)), напр.: Тобто відбувається тристоронній раут, де незацікавлена сторона 

відіграє роль рефері й має примирити «ворогів» (ІЗ, № 51, 22.12.2011, с. 17). 

Ріелтор (англ. realtor) – агент, торговий посередник з продажу нерухомого майна (ССІС 2008, 

с. 507). 

Ріпер (англ. ripper) – сленгів вираз ІТ-спеціапіста, напр.: Для цієї мети можна скористатися 

популярною програмою Audiograbber або іншим грабером (ріпер), а також це можна зробити прямо у 

звуковому редакторі (http://matrasnazakaz.org.ua/?p=48484). 

Ріпінг (англ. ripping) – оцифровування, перенесення (кодування або перекодування з одночасною 

або рознесеною у часі обробкою (редагування, фільтрування і таке інше)) інформації (даних) з носія 

(джерела) аудіо-відеосигналу у мультимедійний файл за допомогою спеціалізованого або 

універсального апаратного (АЦП) та програмного забезпечення (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Конвертування_аудіо-,_відеоінформації), напр.: Іноді термін ріпінг також вживається і для опису 

протилежної дії, яку частіше називають мастеринг та ремастеринг (наприклад DVD-ремастеринґ) 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Конвертування_аудіо-,_відеоінформації). 

Рістрето (італ. ristretto) – кавовий напій, приготовлений за такої ж технології як і еспресо, але  

об’єм якого вдвічі менший (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Рістрето – більш 

концентрований напій, в наслідок чого смакові якості кави виражені яскравіше і повніше (http:// 

dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html). 

Рістретторія – Може в Барвіновкі відкриємо рістреторію? (з розмови). 

Ритейл (англ. retail) – 1) це всього лише роздрібна торгівля (http://prostoweb.kiev.ua/content/riteyl), 

напр.: У більш широкім тлумаченні, ритейл – це робота з масовим клієнтом, а ритейл-технології 

відповідають за організацію цієї роботи (http://prostoweb.kiev.ua/content/riteyl); 2) це сукупність всіх 

методів, прийомів і інструментів з доведення товарів і послуг до кінцевого, роздрібного споживача 

(http://tips-ua.com/164408-shho-take-ritejjl.html), напр.: Яскрава особливість ритейлу – безліч 

найрізноманітніших товарів і послуг, акумульованих в одному місці (http://tips-ua.com/164408-shho-take-

ritejjl.html). 

Ритейл-груп – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

http://wikitwiki.in.ua/
http://vkurse.ua/
http://ua.ejo-online.eu/
https://www.newikis/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%90%D0%A6%D0%9F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Ритейлер – це компанія, фірма, юридична особа або індивідуальний підприємець, які займаються 

роздрібними продажем товарів і наданням послуг (http://tips-ua.com/164408-shho-take-ritejjl.html), напр.: 

Незважаючи на те, що ритейлери займаються продажем товарів кінцевому споживачеві, приватним 

особам, сьогодні масштаби роздрібної торгівлі в Росії і в усьому світі співставні по обороту з 

сектором оптової торгівлі (http://tips-ua.com/164408-shho-take-ritejjl.html). 

Ритейл-капітал – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ритейл-логістика – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ритейл-страхування – назва страхової компанії (ЄДР 2012). 

Ритейл-технології – технології бізнесу в роздрібній торгівлі (http://prostoweb.kiev.ua/content/ 

riteyl), напр.: У більш широкім тлумаченні, ритейл – це робота з масовим клієнтом, а ритейл-

технології відповідають за організацію цієї роботи (http://prostoweb.kiev.ua/content/riteyl). 

Ритейл-фуд – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ролерблейдинг (англ. rollerblading) – 1) переміщення за допомогою роликових ковзанів і 

виконання трюків (http://karematy.com/?p=943); 2) екстремальне катання на роликових ковзанах з 

виконанням трюків, різновид ролерспорту (http://www.e-uman.org.ua/index.php?newsid=656603), напр.: 

Тенденції ролерблейдинга останніх років руйнують всі рамки у виборі місць для катання, встановлені 

попередніми поколіннями (http://www.e-uman.org.ua/index.php?newsid=656603). 

Ролерсерф (англ. roller-surf) – різновид скейтборду, характерною особливістю якого є наявність 

лише 2 коліс, а не 4 як у звичайному скейті (http://energy.gift/rolerserf_881099.htm), напр.: Ролерсерф 

маневреніший, швидший та легший в управлінні, ніж звичайний скейт (http://energy.gift/rolerserf_881099. 

htm). 

Романо (італ. romano) – еспресо з лимоном (http://coffeetime.in.ua/vidi-kavovix-napoiv/), напр.: 

Еспресо Романо рекомендується прикрасити часточкою лимона або смужкою лимонної цедри 

(http://coffeetime.in.ua/vidi-kavovix-napoiv/). 

Роумінг (англ. rouming) – в інтернеті, стільниковій і пейджинговій мережах – можливість 

з’єднання з абонентами інших мереж, інших міст (НСІС 2008, с. 539), напр.: АКМУ досліджує ринок 

мобільного роумінгу – В. Цушко (http://www.unn.com.ua/ua/ex.dusive/593219-amku-doshdgene-rinok-

mobilnogo-roumingu-v.tsushko). 

Роумінг-доступ – В Україні зв’язок стандарту UMTS надається лише на частоті 2100 МГц, і 

поки тільки одним оператором – Utel, ще два оператори, «Київстар» й Beeline, надають своїм 

абонентам роумінг-доступ до цієї мережі (ОВнЗТ 2011, с. 85). 

Роумінг-партнери – Тобто, спритники надсилали виклики з контрактних номерів, а за них 

український оператор, відповідно до підписаних міжнародних договорів, перераховував кошти на адресу 

закордонних роумінг-партнерів (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 10). 

Роуп-джампінг (англ. rope-jumping) – відносно молодий напрямок екстремального спорту, який 

полягає у здійсненні стрибка з висотних об’єктів природного та промислового походження з 

використанням професійного альпіністського спорядження (НХдП 2012, с. 11), напр.: Як ви вже 

здогадались, це – роуп-джампінг, засновником якого став Ден Осман (http://ropejumping.lviv.ua/ 

articles/bungee-jumping). 

Роутер (англ. router) – електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше 

мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних 

правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними 

сегментами мережі (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Маршрутизатор), напр.: Для звичайного 

користувача маршрутизатор (роутер) – це мережевий пристрій, який підключається між локальною 

мережею й інтернетом (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Маршрутизатор). 

Роутинг (англ. routing) – це набір команд, які прописуються в статичну таблицю маршрутизації, 

оптимізуючи процес знаходження оптимального маршруту до зазначеного сервера мережі (http://a.zao. 

com.ua/shho-take-routinga/), напр.: Цього року планують завершити опис всіх цікавих місць, що є на мапі, 

та розробити роутинг (http://ufra.com.ua/podiyi/171-veloplany_2015.html). 

Роялті (англ. royalty) – 1) фін. періодичні відрахування продавцеві, які згідно з ліцензійною 

угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди – винаходом, патентом, 

виданням книжки, прокатом кінофільму тощо; 2) гонорар авторові літературного, музичного 

фіксованого відсотка від суми, одержаної від пропажу цього твору (ССІС 2006, с. 603); 3) плата за право 

розроблення природних ресурсів (зокрема й за договорами концесії), яку перераховує користувач 

(концесіонер) власникові землі чи надр; 4) неоподатковувана на території однієї з двох держав, котрі 

уклали між собою угоду, частина доходів від ренти й інших сум, отриманних за використання 

авторських прав, патентів чи інших видів інтелектуальної власності (НСІС 2007, с. 670). 

http://prostoweb.kiev.ua/
http://www.e-uman/
http://energy.gift/
http://coffeetime.in.ua/vidi-kavovix-napoiv/
http://coffeetime.in.ua/vidi-kavovix-napoiv/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ropejumping.lviv.ua/articles/dan-osman
http://ropejumping.lviv.ua/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/OSI
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://a.zao/
http://ufra.com.ua/podiyi/171-veloplany_
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Руткіт (англ. rootkit) – набір програм, який дозволяє зловмиснику внести певні зміни в програмне 

середовище комп’ютера-жертви для здійснення контролю та отримання в подальшому легкого доступу 

до нього (ЗМР 2 2009, с. 58), напр.: Руткіти намагаються актуалізувати вже встановлені шпигунські 

програми і повторно інсталювати видалені раніше (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist/stud_rob/ 

12_13/History_Virus/). 

Рулез (англ. rules) – сленгове слово, використовуване для вираження схвалення, похвали чого-

небудь (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid), напр.: У молодіжному слензі російської мови слово 

«рулез» має той же зміст, що й в англійському – rules (to rule) («добре», «правильно», «здорово») 

(http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid). 

Руфінг (англ. roofing) – швидкий підйом на дах і висоту високих будівель, де на шляху до цілі 

стоять важкодоступні проходи (http://karematy.com/?p=943), напр.: В цілому руфінг розглядається як 

певний вид туризму. Він адаптований, як правило, до великих міст. Резюмуючи всі перераховані вище 

трактування даного поняття, можна сказати, що руферами виступають люди, які захоплюються 

спогляданням видів, доступних з міських дахів висотних будівель (http://faqukr.ru/sport-i-fitnes/124229-

rufer). 

Руфтер (англ. roofter) – особия, які займаються руфінгом, напр.: Руфери проникли на будівельний 

майданчик пізно ввечері (http://faqukr.ru/sport-i-fitnes/124229-rufer). 

С 

Сабдж (англ. subdj) – сленг інтернет-юзерів (http://genomukr.ru/internet/11791-shho-take-sabzh-

subj.html), напр.: Ну так от: починається варнякання про всю оту лабуду, винесену в сабдж – це коли 

вам не хочуть платити грошей, котрих ви заслуговуєте (http://zmejgorynych.blogspot.com/2012/03/blog-

post_15.html). 

Сабж (англ. subj) – тема повідомлення (http://genomukr.ru/internet/11791-shho-take-sabzh-subj.html), 

напр.: А ще слово сабж використовується в комп’ютерній мові, так називають предмет розмови 

(http://prostoweb.kiev.ua/content/sabzh), напр.: Сабж – зазвичай використовують коли заголовок 

теми вже передає те, що ви хочете сказати  (http://myhelper.com.ua/index.php?newsid=25677). 

Сайд бай сайд (англ. side by side) – це престижні пристрої, які в нашому регіоні поки що серійно 

не виробляють (http://stroytechnology.net/domachne-gospodarstvos/1259-chum-garny-dvodverny-xolodilnik-

side-by-side.html), напр.: Тобто, вибираючи холодильник цього виду, ви, по суті, купуєте півтора 

холодильника – більшість моделей має саме такий розподіл обсягу між морозильним і холодильним 

відсіком, а ось холодильник сайд бай сайд Либхер випускає з однаковими за розміром камерами 

(http://sashkotamarichka.com/2755-chym-zruchnyj-holodylnyk-sajd-baj-sajd). 

Сайд-квест (англ. side-quest) – різновид групових ігор, напр.: Грі не вистачає сайд-квестів, 

живих та колоритних NPC, нелінійності в кінці-кінців (http://www.opengamer.com.ua/ohljad-bioshock-

infinite/). 

Сайд-маунт (англ. side-mount) – конфігурація підводного спорядження за допомогою якої балони 

кріпляться вздовж тіла драйвера, а не на спіні (http://diving.lviv.ua/articles/sidemount), напр.: Для 

правильного заняття даного положення, борцю, який знаходиться поперек cупротивника (в положенні 

сайд-маунт), необхідно підвестися і поставити найближче до супротивника коліно йому на живіт, а 

іншу ногу відставити для опори і збереження рівноваги (http://www.mma.uz.ua/zhurnal/trokhi-pro-

greppling-ta-jogo-terminologiyu). 

Сайд-скролер (англ. side-scroller) – жанр відеоігор, напр.: Apotheon – Це екшн сайд-скролер з 

елементами RPG, дії якого розвиваються в давньогрецькому світі (http://igrokam.info/?p=3307). 

Сайдинг (англ. siding) – 1) це технологія обшивки фасаду будівлі (http://luka.if.ua/siding/21-

vinilovuy-siding), напр.: Сайдинг, відноситься до класу навісних вентильованих фасадних систем 

(http://luka.if.ua/siding/21-vinilovuy-siding), 2) це новий високоякісний матеріал для зовнішнього 

оформлення будинків різної конструкції і функціонального призначення (виробничих підприємств, їх 

адміністративних та господарських будівель, житлових будинків та інших) (http://svitsiding.com.ua/site/ 

index.php), напр.: Сайдинг не містить токсичних матеріалів і безпечний для навколишнього середовища 

(http://svitsiding.com.ua/site/index.php?option). 

Сайдингові панелі – Забивати цвяхи в самі сайдингові панелі категорично забороняється, так 

як це може призвести до їх руйнування (http://rushtovka.net.ua/obroblennya-fasadu-sajdingom/). 

Сайдрайдинг (англ. sidraiding) – спосіб переміщення, напр.: Сайдрайдинг – проїзд збоку на 

дверях, дзеркалах або вікнах вагона (https://www.newikis.com/uk/wiki/Зачепінг). 

Сайт (англ. site) – сторінка для викладення інформації зі своєю адресою в інтернеті (CCІC 2011, с. 

607), напр.: Сайт має чітку регіональну ідентифікацію: вихідці та жителі Донбасу регулярно 

потрапляють у топ-новини … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 19). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/
http://karematy/
http://faqukr.ru/sport-i-fitnes/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://prostoweb.kiev/
http://myhelper.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://sashkotamarichka/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.opengamer.com.ua/ohljad-bioshock-infinite/
http://www.opengamer.com.ua/ohljad-bioshock-infinite/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://svitsiding.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сайти-агрегатори – сайти, які збирають, сортують та викладають інформацію, напр.: Відтепер за 

поширення новин в інтернеті сайти-агрегатори, такі як Google News, змушені будуть платити 

платформам, із яких беруть інформацію (ІЗ, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 19). 

Сайт-візитка – це веб-сайт, що складається з невеликої кількості (від 5 до 10) сторінок, із 

простою структурою і системою керування (http://webstudio2u.net/ua/webdesign/124-small-business-

site.html), напр.: Сайт-візитка містить у собі мінімально необхідну інформацію для 

представництва компанії в інтернет (http://webstudio2u.net/ua/webdesign/124-small-business-site.html). 

Сайт-галерея – Сайт-галерея містить, крім стандартних розділів звичайного сайту, галерею 

зображень (http://jey-art.com/poslygu/stvorennya-sajtiv/). 

Сайт-гігант – Жителі Китаю можуть дозволити собі купити все що завгодно на Yaobao – 

сайті-гігантові роздрібної торгівлі (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 30). 

Сайт-гра – Це сайт-гра, на якому зручно поповнювати свій словниковий запас англійської мови 

(http://harvard.in.ua/blogs/188-іноземна-мова-та-інтернет). 

Сайт-заглушка – це односторінковий сайт, який як правило містить тільки мінімальну (основну) 

інформацію про комерційну чи некомерційну організацію, приватну особу, компанію, товари чи 

послуги: назву, контактні дані та форму зворотного зв’язку, або прайс-лист (http://webcity.if.ua/uk/ 

content/sayt-zaglushka), напр.: Часто сайт-заглушка використовується в період розробки нового 

повноцінного сайту (http://webcity.if.ua/uk/content/sayt-zaglushka). 

Сайти-спільноти – Російсько- та англомовні сайти-спільноти періодично то з’являються, то 

закриваються, якщо «попадуться», щоб відкриватися знову, вже на серверах інших країн (ІЗ, № 25, 

02.02.2012, с. 13). 

Сайт-форум – Надалі в мережі Інтернет на сайт-форумах знаходили покупців та на території 

України збували підроблені платіжні картки або використовували «дропів», які знімали в банкоматах 

готівку або купували товари в магазинах, де встановлено РОS-термінали (ЗМР 2, 2009, с. 160). 

Сайтик – Цей сайтик написаний на HTML5 та CSS3 (http://blog.mika.biz.ua/tag.php?tag=%D1% 

E0%E9). 

Сайтовий – Пишеш свій сайтовий нік і все (http://www.active.lviv.ua/topic-t1287-15.html). 

Сакурамоті (яп. 桜餅) – моті, загорнуте в солоний вишневий лист (http://cook.horo6aya.info/svit/ 

73-yaponsk-deserti.html), напр.: … якщо приготувати рисові пиріжки з бобової пасти і загорнути їх в 

квашене листя вишні, вийде десерт сакурамоті (http://olympica.com.ua/445251-vagasi-yaponski-

solodoshhi-foto.html). 

Саньшу (кит. 散手) – це сучасне китайське мистецтво рукопашного бою, система самозахисту та 

вид спорту (http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/final-kubku-ukrayini-z-ushu), напр.: Саньшу було 

офіційною назвою бойового мистецтва, коли його формалізували та стандартизували в уряді Китаю 

(http://www.turkaramamotoru.com/uk/Саньда-76462.html). 

Саунд (англ. sound) – заучання, звук (http://slovopedia.org.ua/57/53409/375761.html). 

Саунд-арт – це міжнародно прийняте визначення естетичних практик, які оперують широким 

розумінням того, що таке звук, слухання та записування (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Саунд-арт), напр.: 

Саунд-арт – це мистецтво звуку (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Саунд-арт). 

Саундбластер – звукова картка (плата) (НСІС 2008, с. 564). 

Саунд-ландшафт  Обидва його учасники з моменту дебюту формації у 2009-му не перестають 

завойовувати душі слухачів новими релізами, досліджуючи загадкові й нерідко похмурі, 

експериментальні саунд-ландшафти на перетині… (Т, № 6, 10  16.02.2012, с. 57). 

Саундпродюсування  Загалом диск справляє враження продуманого і зрілого (зокрема, й у плані 

саундпродюсування), плавно і з цікавістю слухається (Т, № 6, 10  16.02.2012, с. 57). 

Саундтрек – фонограма до кіно- або телефільму, естрадної вистави та ін. (ССІС 2011, с. 546), 

напр.: У саунд-треку дивним чином поєднали американських оffspring панків із дебютним хітом 

Сердючки (УМ, № 40, 17.10.2013, с. 12). 

Сафарі (ар. safarїya) – 1) заповідник в Африці, в якому за спеціальним дозволом можна полювати 

на диких звірів, а також назва самого полювання; 2) турпоїздка, тривала подорож в екзотичні країни; 3) 

автоперегони в Африці з метою випробування характеристик авто в екстремальних умовах; 4) одяг 

прямого крою з легкої тканини, з кишенями і ви строчкою (НСІС 2011, с. 546); 5) спостереження за 

тваринами в їх природному місці існування, пригодницькі експедиції і популярний активний відпочинок 

(http://mustang.lviv.ua/archives/89), напр.: Декілька десятків років назад метою сафарі було полювання на 

африканських тварин (левів, слонів, носорогів), але з часом духовне єднання з дикою природою під час 
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сафарі узяло верх над кровожерливістю і гонитвою за мисливськими трофеями, і з’явився сафарі-

туризм (http://mustang.lviv.ua/archives/89). 

Сафарі-парк – одне з найпопулярніших місць розваг в місті (http://moyaosvita.com.ua/pamyatki/ 

safari-park/), напр.: В Ялтинському зоопарку «Казка» та неподалік – Білогірському сафарі-парку 

«Тайган» – з’явилися на світ п’ятеро білих левенят, три дівчинки і два хлопчики (УМ, № 105, 20 – 

21.07.2012, с. 8). 

Сафарі-тури – 1) пересування по національних парках дозволяється тільки в автомобілях і 

автобусах у супроводі гіда-професіонала (http://mustang.lviv.ua/archives/89), напр.: Піщані сафарі-тури 

на квадроциклах і верблюдах в Єгипті, Тунісі і Марокко особливо популярні як активний відпочинок  

і розвага для ектремалів  (http://mustang.lviv.ua/archives/89); 2) назва туристичної компанії (ЄДР 2012). 

Сафарі-туризм – активний відпочинок і єднання з природою (http://mustang.lviv.ua/archives/89), 

напр.: Декілька десятків років назад метою сафарі було полювання на африканських тварин (левів, 

слонів, носорогів), але з часом духовне єднання з дикою природою під час сафарі узяло верх над 

кровожерливістю і гонитвою за мисливськими трофеями, і з’явився сафарі-туризм (http://mustang. 

lviv.ua/archives/89). 

Свінг (англ. swing) – 1) у боксі – боковий удар зі значної відстані; 2) джазовий стиль, характерною 

особливістю якого є сольна імпровізація, складний акомпанемент, великий склад виконавців; 3) межа 

взаємного кредитування підприємствами, банками яких-небудь фінансових об’єктів міжгосподарських 

зв’язків, розрахунків; 4) коливання курсу цінних паперів і валюти, а також біржових цін на товари (ССІС 

2011, с. 612); 5) обмін партнерами подружніх пар за згодою обох сторін (СУМ 2011, с. 319).  

Свінгер (англ. swinger) – 1) член подружньої пари, який має інтимний зв’язок з членом іншої 

подружньої пари за згодою власного чоловіка (дружини); 2) фасон жіночого підкороченого пальта, яке 

має форму трапеції (ССІС 2006, с. 613). 

Свінгерський – З 19 по 21 серпня нинішнього року в мальовничому місці під Києвом відбудеться 

традиційний свінгерський фестиваль боді-арту, на який запрошуються сімейні та постійні пари 

(http://swingua.net/). 

Свінгувати – Погодьтеся, грати віртуозну каденцію класичного концерту в першій дії і 

свінгувати в другій – це не кожному піаністу під силу! (http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/). 

Свіч (англ. switch) – 1) реалізація третьої сторони залишку на кліринговому чи іншому 

двосторонньому рахунку за курсом, нижчим від офіційного; 2) ліквідація зобов’язань за одними цінними 

паперами чи певною валютою з метою укладання угод за іншими (ССІС 2008, с. 518); 3) операція щодо 

використання блокованого рахунку (НСІС 2007, с. 681); 4) пристрій, призначений для з’єднання 

декількох вузлів комп’ютерної мережі в межах одного сегмента (http://k.zao.com.ua/shho-take-svich-ce-

tezh-same-shho-i-komutator-abo/); 5) в біржовій практиці позначає операцію з продажу ненадійних акцій 

для купівлі інших акцій зі стабільним курсом (НСІС 2008, с. 547). 

Своп (англ. swap) – 1) операція обміну валюти на іноземну із зобов’язанням зворотного обміну 

через певний термін за курсом, зафіксованим на момент укладанням угоди; здійснюється між 

центральними банками; 2) тимчасова закупівля товару, боргових зобов’язань, валюти з гарантією їх 

подальшого продажу; 3) різниця у відсоткових ставках двох валют за той самий термін; 4) на валютній 

біржі – одночасна операція з купівлі валюти та ії продажу на певний термін, щоб уникнути можливих 

витрат при обміні валюти (НСІС 2008, с. 547). 

Свопінг (англ. swapping) – 1) це самий чорний з усіх чорних методів пошукової оптимізації, суть 

якого полягає в заміні вмісту сторінки, успішно проіндексованою пошуковою системою (http://igroup. 

com.ua/seo-articles/svopinh/), напр.: Простіше кажучи, свопінг – це обман користувачів, які, здійснюючи 

перехід за посиланням, що стоїть в перших рядках пошукової видачі, потрапляють на сторінку, яка 

містить не той контент, який вони очікували побачити (http://igroup.com.ua/seo-articles/svopinh/); 2) це 

продаж одного цінного папера з одночасною купівлею іншого цінного папера (http://pidruchniki.com/ 

16350318/ekonomika/operatsiyi_tsinnimi_paperami), напр.: Свопінг здійснюється, як правило, з метою 

ухилення від податків, які доводиться сплачувати при тривалому володінні певними цінними паперами 

(http://pidruchniki.com/16350318/ekonomika/operatsiyi_tsinnimi_paperami). 

Своп форекс – перенесення відкритої торгової позиції на валютному ринку через ніч (http:// 

business4you.com.ua/category/форекс/), напр.: Як правило, на валютному ринку Форекс прийнято 

використовувати систему валютування своп форекс, по якій розрахунок по угоді проводиться на другий 

робочий день (http://business4you.com.ua/category/форекс/). 

Свуп (англ. swoop) – це пілотування швидкісних спортивних куполів, що супроводжується 

динамічними прольотами над землею (http://info.dedal.ua/news/news_from_internet/35383/), напр.: Нині 
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більшість парашутистів вважають свуп найнебезпечнішим видом парашутного спорту (http://info. 

dedal.ua/news/news_from_internet/35383/). 

Свуп-збори – Відкрили сезон перші свуп-збори в цьому році з відомим гуру купольного 

пілотування Мар’яном (http://skydive.lviv.ua/rizne/strybkovi-dni-na-aerodromi-tsuniv/). 

Свуп-пілоти – Надзвичайно видовищно, адже за боротьбою свуп-пілотів можна слідкувати 

безпосередньо з землі (http://info.dedal.ua/news/news_from_internet/35383/). 

Секвенсер (англ. sequencer) – у первісному розумінні, пристрій запису та відтворення 

послідовності контрольної інформації для електронного музичного інструменту; згодом – функція 

записуючого програмного забезпечення, що дозволяє користувачеві зберігати, програвати та редагувати 

MIDI-інформацію (http://www.gpedia.com/uk/gpediа/Секвенсер), напр.: Після того, як відеокліп був 

імпортований, перенесіть його в секвенсор або монтажну лінійку (http://yakwiki.ru/mistectvo-ta-rozvagi/ 

32472-jak-redaguvati-filmi.html). 

Секс-коуч (лат. sexus-coach) – В арсеналі професійних секс-коучив – велика кількість технік 

традиційного, орального сексу та інших видів задоволення, навички еротичного масажу із небанальною 

прелюдією, а також корисні прийомчики, які можуть стати в нагоді до і після того, як все сталося 

(http://pan-ta-pani.com/104024-navishho-potribni-seks-kouchi.html). 

Секс-коучинг (лат. sexus-coaching) – Не надто еротичний термін «секс-коучинг» можна 

перекласти на російську мову як «наставництво в сексі» (http://pan-ta-pani.com/104024-navishho-potribni-

seks-kouchi.html). 

Секстинг (англ. sexting) – це пересилання інтимних фотографій за допомогою стільникових 

телефонів, соцмереж та електронної пошти (http://adrian.com.ua/shho-take-seksting-i-v-chomu-jogo-

nebezpeka.html), напр.: У деяких країнах, наприклад, в США та Австралії, секстинг вважається 

злочином, якщо на фото зображений неповнолітній  (http://adrian.com.ua/shho-take-seksting-i-v-chomu-

jogo-nebezpeka.html). 

Селебриті (англ. celebrity) – відома людина – це люди, відомі тим, що вони знамениті … (http://h. 

zao.com.ua/hto-taki-selebriti/), напр.: За тиждень до події рух по бульвару перед центральним входом 

[Dolby театру] перекрили, залишивши туристам можливість пофотографувати й потоптати зірки 

окремих селебриті (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 20). 

Селфі (англ. selfie) – вид фотографії, автопортрет, зроблений за допомогою камери  смартфону  

чи веб-камери  (https://vk.com/wall-69902626_70168), напр.: Безталанні злодюжки викрали iPad. І, 

можливо, цей злочин зійшов би їм з рук, якби крадії не вирішили зробити пристроєм кілька селфі. От 

тільки підлітки не взяли до уваги, що фото автоматично з’являються на сервісі incloud, стаючи 

доступним для всіх (ІЗ, № 5, 05.02.2015, с. 30). 

Сeмплінг (англ. sampling) – це безкоштовна роздача пробних зразків продукції (http://mt-

pbs.te.ua/sampling), напр.: Семплінги використовуються як для стимулювання збуту, так і в якості 

інструменту маркетингових досліджень (http://mt-pbs.te.ua/sampling). 

Сендборд (англ. sandboard) – дошка з сандальними кріпленнями для ніг (http://24tv.ua/u_sviti_ 

stayut_populyarnimi_nezvichayni_vidi_sportu_n201952), напр.: Сендборди виготовляють з легкої і трохи 

гнучкої деревини особливих сортів (http://genomukr.ru/sport/18539-shho-take-sendbord.html).  

Сендбординг (англ. sandboarding) – їзда по піску на сноуборді (НХдП 2012, с. 12), напр.: 

Спочатку сноубординг був винятково зимовим видом спорту, але згодом окремі екстремали освоїли 

його навіть влітку, катаючись на сноуборді на піщаних схилах (сендбординг) (http://intranet.tdmu.edu. 

ua/data/kafedra/internal/fiz_reabil/classes_stud/uk/med/). 

Сервер (англ. server) – 1) у тенісі та інших спортивних іграх – гравець, який уволить м’яч у гру; 2) 

комп’ютер, що керує розподілом ресурсів мережі, надає послуги іншим іншим комп’ютерам у мережі, 

що звуться клієнтами; 3) програма, що забезпечує управління доступом до ресурсів мережі (ССІС 2011, 

с. 619); 4) вузол мережі або центральний її комп’ютер, у якому обслуговуються термінали шляхом 

керування розподілом ресурсу загального користування (ССЛіЖ 2009, с. 297), напр.: Адже якщо 

незаконну діяльність українських провайдерів та їх клієнтів ще можна зупинити, вилучивши техніку, 

то з інтернетресурсами, сервери яких розміщені за кордоном, так не вчиниш (ІЗ, № 45, 10.11.2011, 

с. 16). 

Сервер-авто – назва автоцентру (ЄДР 2012). 

Сервер-вузол – Сервер-вузол або програма, яка надає певні послуги клієнтам (ЗМР 2 2009, с. 51). 

Серверні функції – У більш складному типі побудови мережі клієнт/сервер  серверні функції 

покладені на окремий комп’ютер (або на декілька комп’ютерів) (ЗМР 2 2009, с. 51). 

Сервер-плацдарм – це контролер домена, через який у кожному сайті проходить міжсайтова 

реплікація (http://shkolaw.in.ua/mabuldra/І.+Б.+Трегубенко+О.+В.+Коваль+безпека+корпоративних+ 
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мереж.+Служба+каталогу+active+directorya/part-9.html), напр.: Об’єкти з’єднання між серверами-

плацдармами також створюються службою КСС автоматично  (http://shkolaw.in.ua/mabuldra/ 

І.+Б.+Трегубенко+О.+В.+Коваль+безпека+корпоративних+мереж.+Служба+каталогу+active+directorya/p

art-9.html). 

Сервер-клієнт – Технологія сервер-клієнт, яка широко застосовується при роботі з базами 

даних в мережі, відома вже давно і найчастіше застосовувалась у великих організаціях (http://ua. 

textreferat.com/referat-7656-2.html). 

Сервер-сайд – назва технології, напр.: Ви коли почали використовувати технологію Сервер-сайд? 

(з розмови). 

Сервер-центр – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 

Сервер-юніт – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Сервісних (англ. service) – Найбільшу вигоду від використання еквайрингу можуть мати: 

власники як великих, так і малих торгових точок, ресторанів і кафе, перукарень і салонів краси, і будь-

яких інших торгово-сервісних організацій, де виробляються готівкові розрахунки (http://pbank. 

at.ua/index/ekvajring/0-12). 

Серф (англ. surf) – пошук інформації в мережі Інтернет (СУМ 2011, с. 321). 

Серфарт – У мистецтві існує художній напрям «серфарт», в якому зображується все, що 

пов’язано з серфінгом (http://itsmygame.com.ua/surfing-game_tag.html). 

Серфбізнес – В останні пару років зустрічався мені ще такий термін як серфбізнес – це коли 

людина, не обов’язково жінка, легко переходить з однієї галузі в іншу, побачивши для себе там щось 

цікаве (http://feeverte.kiev.ua/koxannya/biznes-zhinocha-sprava.html). 

Серфкайтстанція – Серфкайтстанція «Серфлагуна» в Одесі (http://sportify.org.ua/objects/detail/ 

201). 

Серфкастинг – Морська рибалка з берега отримала назву серфкастингу, тому що відбувається, 

фактично, в смузі прибою (http://gonefishing.org.ua/lovlya-ryby/). 

Серфкрутишка – Відчуваєш себе серфкрутишкою! (http://travel.tochka.net/ua/9716-serf-lager-dlya-

krutyshek). 

Серфкурорт – Ні на що не схожий, самобутній кайт і серфкурорт, що зберіг  свою незалежну  

атмосферу (http://megasite.in.ua/44917-de-zajjnyatisya-vindserfingom.html). 

Серфмануал – трюк під час їзди на велосипеді (СУМ 2011, с. 321). 

Серфрайдер – людина, яка займається одним із різновидів серфспорту (СУМ 2011, с. 321). 

Серфрок – У серфінгістів існує свій стиль музики під назвою «серфрок» (http://itsmygame.com.ua/ 

surfing-game_tag.html). 

Серфтабір – Серфтабір для крутишок або мій перший досвід на хвилях (http://travel.tochka.net/ 

ua/9716-serf-lager-dlya-krutyshek-ili-moy-pervyy-opyt-na-volnakh/). 

Серфтрип – Серфтрип з України, то справа не проста. Захопитись серфінгом, по-справжньому, 

серйозно, у відриві від природних ареалів його розповсюдження, справа не така вже й звичайна (http:// 

waves.org.ua/uk/surfing/surf-articles/776-grin). 

Серфтур – Однак туроператор не має наміру змагатися з турецькими гравцями за обсягами, 

продаючи традиційні пляжні тури, а буде пропонувати туристам серфтури, сподіваючись міцно 

закріпитися в цій ніші (http://familytravel.com.ua/news/1719.htm). 

Серффестиваль – Це, нарешті, дуже переконливий і навіть зворушливий фільм про сім’ю, що ... 

на Балі проходить черговий серффестиваль Flammable Surf Camp 2010 (http://www.google.com.ua/ 

search). 

Серфхауз – Основна частина розваг буде сконцентрована у спеціальному серфхаузі, в якому 

можна буде знайти суші-бар і майстерню для приготування фруктових соків і смузі на кухні, невеликий 

косметичний салон і станція з догляду за нігтями у ванній, майстер-класи з оздоблення та шиття 

обідків для волосся у вітальні, а в спальні знайдеться величезний гардероб, в якому Roxy зберігає свої 

нові колекції. І, нарешті, гараж, де пройде розпродаж, на якому можна купити старі серфові 

предмети (гроші підуть на підтримку фонду Quiksilver Foundation) (http://moshkow.donetsk.ua/?p=8014). 

Серфцентр – Теоретично кататися можна при кожному готелі, але всі російські туристи їдуть 

в серфцентр, розташований на території готелю «Софітель», тому що власником центру  є відомий  

російський спортсмен Олег Остріков  (http://megasite.in.ua/44917-de-zajjnyatisya-vindserfingom.html). 

Серфшкола – Мій старий знайомий відкривав серфшколу на Балі і покликав до себе в 

компаньйони (http://td-yukas.com.ua/37876-apshifting-novijj-trend-v-kar-ehri-i-zhitti.html). 

Серфер (англ. surfer) – 1) людина, яка подорожує згідно з умовами обміну (СУМ 2011, с. 321), 

напр.: За серфера можуть дати поруку довірені особи (http://lowcostavia.com.ua/couchsurfing-vse-pro-

http://ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://sportify.org.ua/
http://megasite.in.ua/
http://www/
http://moshkow/
http://megasite.in.ua/
http://td-yukas.com.ua/
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site/); 2) особа, яка займається серфінгом, напр.: Відео з падінням британського серфера під час катання 

на гігантській хвилі висотою близько 9 метрів у Мексиці розміщене на офіційному YouTube-каналі 

премії WSL Big Wave Awards (http://espreso.tv/news/2015/06/30/); 3) спеціальна дошка для занять 

серфінгом (НСІС 2008, с. 555). 

Серфінг (англ. surfing) – 1) (серфінг по плечах) – перехоплення паролю, який вводиться з 

клавіатури користувачем (ЗМР 2 2009, с. 96); 2) катання на хвилі за допомогою спеціальних  дощок  

чи обрізаних ласт (http://karematy.com/?p=943), напр.: Одним з найбільш дивних рекордів у сфері 

серфінгу – осідлання хвилі на загальній величезній дошці довжиною близько 15 метрів (http://itsmygame. 

com.ua/surfing-game_tag.html); 3) перегляд інтернет-сторінок  (http://grivnya.at.ua/index/0-7), напр.: Ви 

подорожуєте по мережі інтернет, шукаючи статтю, якусь інформацію – це ви займаєтесь серфінгом 

(http://grivnya.at.ua/index/0-7); 4) вид спорту; ковзання на прибійній хвилі за допомогою спеціальної 

дошки; 5) інф. процес «ковзання», тобто швидкого переміщення від одного web-вузла до іншого (НСІС 

2008, с. 555). 

Серфінг-вставка – Якщо на великих (і маленьких, але повноцінних, як, наприклад, GBA і DS) 

консолях гра являє собою псевдоспортивний симулятор серфінгу, то на Java це перш за все веселий 

платформер, але – з серфінг-вставками (http://alls.in.ua/21001-kino-igri-ta-telefoni-lyubov-utroh-oglyad-

spectrobe-surf-up-i-paragraf-78.html). 

Серфінг-компанія – Для цього існують спеціальні серфінг-компанії, або спонсори, які 

займаються посередництвом рекламодавцями і серферами (http://grivnya.at.ua/index/0-7). 

Серфінг-сезон – Не можете придумати, в якому костюмі красуватися  в  наступному серфінг-

сезоні? (http://itsmygame.com.ua/surfing-game_tag.html). 

Серфінг-система – Компанія буде використовувати нову серфінг-систему? (з розмови). 

Серфінгіст – спортсмен, який займається серфінгом (НСІС 2008, с. 555), напр.: Потренуйте свій 

вибір на флеш-іграх, в яких потрібно підібрати одяг серфінгісту (http://itsmygame.com.ua/surfing-

game_tag.html). 

Серфінгістка – Любіть красивих струнких серфінгістом  грайте однієї з них і покажіть, що 

дівчата в цій справі не відстають від хлопців (http://itsmygame.com.ua/surfing-game_tag.html). 

Серфінгування – подорожування (СУМ 2011, с. 321), напр.: Ще одна причина серфінгування – 

бажання збільшити перелік знайомств і контактів (http://tyzhden.ua/Publication/3667). 

Серфінгувати – подорожувати (СУМ 2011, с. 321), напр.: Це там, де не тільки можна, а й 

потрібно відриватися від земного тяжіння і занурюватись та серфінгувати на хвилях дивовижних 

звуків (http://mantradiving.com/). 

Серферство – А це що за серферство? (з розмови). 

Сетакон (яп. ショタコン) – жанр манги і аніме, що зображає сексуальність за участю  хлопчиків  

(http://www.xxieneabarquisimeto2006.tk/mang.html), напр.: Найчастішими темами сетакона є 

гомосексуальні стосунки між хлопчиками і між хлопчиком і чоловіком. Іноді (відносно рідко) 

зустрічаються роботи, що зображають гетеросексуальні стосунки між хлопчиком і дорослою   

жінкою (http://www.xxieneabarquisimeto2006.tk/mang.html). 

Сетинг (англ. setting) – соціально сконструйована, відредагована так званими gate keepers  

(«вартовими») реальність (https://uk.wikibooks.org/wiki//Методологія_медіа-досліджень). 

Сет-топ-бокс (англ. set-top-box) – це пристрій, який перетворює цифровий сигнал на аналоговий 

для старшого телевізора супутникової передачі цифрового відеосигналу, що старі телевізори не можуть 

зрозуміти, так що СТБ перетворює його в аналоговий (http://www.internetdict.com/u–k/answers/what-is-a-

set-top-box.html), напр.: Кожен, хто встановив сет-топ-бокс, – це громадянин, який ухвалив 

відповідальне рішення (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 21). 

Сібарі (яп. 縛り) – техніка еротичного зв’язування, в основному, жінок (http://pan-ta-

pani.com/57971-sibari.html).  

Сідер (англ. seeder) – 1) компакт-диск для одноразового запису і багаторазового зчитування 

інформації (НСІС 2008, с. 563); 2) це людина, що має повний скачаний файл (http://v.zao.com.ua/shho-

oznachae-termin-sider-v-torrent-trekerah-i/). 

Сіди (англ. seed) – це ті люди, що вже скачали файл, та роздають його (http://blogoreader.org.ua/ 

2008/12/01/how-to-use-torrent/). 

Сідування (англ. seed) – роздавати всім файли при викачаних 100 % (http://qm.zao.com.ua/shho-

take-siduvati-i-jak-rozdavati-bilshe-v-2/), напр.: Це великий плюс, який в рази підвищує популярність і 

швидкість скачування з тор рент-трекера, але, на жаль, в мережі з’явилися скрипти, які підробляють 

http://espreso.tv/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://itsmygame/
http://itsmygame.com.ua/
http://itsmygame.com.ua/surfing-game
http://itsmygame.com.ua/surfing-game
http://itsmygame.com.ua/surfing-game_
http://mantradiving.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://blogoreader.org.ua/
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факт сідування для накрутки коефіцієнта скачування: сідування, що дає перевагу над іншими 

користувачами, але ніякої корисності для torrent спільноти не несе (http://kortek.org.ua/shho-take-sidi-4/). 

Сім-карта (англ. SIM (Subscriber Identification Module)-карта) – картка, яка забезпечує Ваш доступ 

до послуг оператора зв’язку (http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16408), напр.: Там виявилося два 

мобільники. Із одного з них молодик уже навіть устиг витягнути сім-картку (ІЗ, № 38, 22.09.2011, 

с. 11). 

Сінглспід (англ. single speed) – одношвидкісні велосипеди (http://veliki.ua/ua/noviny-ta-akcii/ 

obiraemo-velosiped-chapter-1-miskij-velosiped.html), напр.: Фікседгір/сінглспід постійно набирає 

популярність завдяки своїй фундаментальній простоті (http://pedalka.com.ua/shop/category/bikes/fixed_g

ear#). 

Сіті-байк (англ. city-bike) – міський велосипед, який має досить важку конструкцію (http://veliki. 

ua/ua/noviny-ta-akcii/obiraemo-velosiped-chapter-1-miskij-velosiped.html). 

Сіті-лайти (англ. city-light) – Завдяки «Бібліомосту» на початку цього тижня у Рівному з’явилися 

сіті-лайти з тематичними плакатами, на яких реальні користувачі послуг розповідають про їхні 

переваги (Д, № 164 – 165, 13 – 14.09.2013, с. 10). 

Скайбол (англ. skyball) – м’ячик для заняття фріфлаєм  (http://www.airlinegames.org/slovnik-

parashutnih-terminiv-aeroklassika). 

Скайп (англ. skype) – це безкоштовне програмне забезпечення, що забезпечує шифрований 

голосовий зв’язок через інтернет між комп’ютерами (VoIP), а також платні послуги для дзвінків на 

мобільні і стаціонарні телефони (http://olenaprociv.blogspot.com/2012/01/skype.html), напр.: А пацієнти, 

перебуваючи на стаціонарному лікуванні, не відчували себе відірваними від життя, а мали змогу 

спілкуватися з родичами за допомогою Скайпу та в соцмережах (ВК, № 57 – 58, 29.05.2012, с. 10). 

Скайп-інтерв’ю – Особливості співбесіди по скайпу: плюси і мінуси скайп-інтерв’ю при прийомі 

на роботу (http://owoman.com.ua/). 

Скайп-конференція – Ми зустрічаємось на нарадах, семінарах, скайп-конференціях тощо, 

дописуємо до електронних і друкованих засобів (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 3). 

Скайп-телефонія – Для конспірації спритники щотижня винаймали нові квартири, спілкувалися 

між собою тільки за допомогою скайп-телефонії та соціальних мереж (ІЗ, № 45, 10.11.2011, с. 11). 

Скайп-співбесіда – Скайп-співбесіди нині першочергово пропонують компанії, що вийшли на 

всеукраїнський чи навіть міжнародний рівень (http://studway.com.ua/skype-spivbesida/). 

Скайп-спілкування – Засновником ГО «Книжковий простір» булоздійснено скайп-спілкування з 

сучасним молодим українським письменником, журналістом – Андрієм Кокотюхою (http://uawriters.org/ 

index.php/novyny/79). 

Скайсерф (англ. skysurf) – дошка для скайсерфінга (http://www.airlinegames.org/slovnik-

parashutnih-terminiv-aeroklassika). 

Скайсерфер (англ. skysurfer) – 1) спортсмен, який займається скайсерфінгом; 2) дошка для 

скайсерфінгу (НСІС 2008, с. 564), напр.: Але самі скайсерфери стверджують, що на сьогоднішній день 

тільки самий ледачий не може спробувати свої сили в скайсерфінгу (http://madridhotelvialusitana.com/ 

staty/2500-.htm). 

Скайсерфінг (англ. skysurfing) – 1) це стрибки із лижею на виконання різних фігур у вільному 

падінні (http://ua.textreferat.com/referat-481-5.html), напр.: З’явившись в Україні нещодавно, скайсерфінг 

відразу ж став користуватися величезною популярністю (http://ua.textreferat.com/referat-481-5.html); 

2) дисципліна парашутного спорту, в якій спортсмен-парашутист виконує акробатичні фігури, будучи 

прикріпленим обома ногами до скайсерфу (http://www.airlinegames.org/slovnik-parashutnih-terminiv-

aeroklassika). 

Скальпер (англ. scalper) – дрібний спекулянт, який грає на незначних коливаннях ціни (http:// 

job.tochka.net/ua/resources-article-skalper-746/), напр.: Влучнішим є термін «спекулянт» або  «скальпер»  

(http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/166.htm). 

Скальпінг (англ. scalping) – це стратегія інвестування на ринку цінних паперів, яка 

характеризується тим, що позиція утримується від 1 сек. до 2 хвилин, а кількість угод за день становить 

кілька сотень або тисяч (http://ukrfondrinok.com/reference/29-tradestrategies/45-skalping.html), напр.: 

Стратегія «Скальпінг» – одна з стратегій, яка прийшла в бінарні опціони з ринку Форекс (http:// 

business4you.com.ua/стратегія-скальпинг-завантажити/). 

Сквот (англ. squat) – нелегально заняте приміщення, напр.: Маститим дихають у спину молодші. 

Київські художники нової хвилі поділилися з Тижнем своєю мрією про ідеальний сквот, де вони мали б 

умови для праці та спілкування (http://tyzhden.ua/Publication/3668). 

http://dampsoid.org/
http://velowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://veliki.ua/ua/noviny-ta-akcii/%20obiraemo-velosiped-chapter-1-miskij-velosiped
http://veliki.ua/ua/noviny-ta-akcii/%20obiraemo-velosiped-chapter-1-miskij-velosiped
http://www/
http://uawriters.org/
http://www.airlinegames.org/slovnik-parashutnih
http://www.airlinegames.org/slovnik-parashutnih
http://madridhotelvialusitana/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сквотинг (англ. squatting) – процес самовільного заселення покинутих чи нежитлових приміщень 

людьми, що не є орендарями чи юридичними власниками цієї нерухомості, у XX столітті тісно 

пов’язаний з індустріалізацією (http://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/21/202073/), напр.: Сквотинг: 

поширення ідей і практика босквотування: практика, яка розхитує суспільні підвалини або сквоти – 

культура прогресивних маргіналів ... (http://zbruc.eu/node/19783). 

Сквотське життя – Митці намагаються пояснити переваги сквотського життя: «В таких 

умовах легше реалізувати мистецькі проекти (http://tyzhden.ua/Publication/3668). 

Сквотер (англ. squatter) – бездомна людина, що самовільно вселилася в незайнятий будинок чи 

незаконно поселяється на незайнятій землі (ССІС 2008, с. 534), напр.: Данило Перцов на вхідному фото, 

схожий на дракулу. Київський композитор, приєднується до екскурсії і занурюється в минуле цих руїн, 

згадуючи одного з найвідоміших сквотерів: «Віктор Антончик – це людина покоління сімдесятників-

містиків, справжній маг, художник» (http://tyzhden.ua/Publication/3668). 

Сквотування – Явище сквотування старе, як світ: ще кочеві племена заселялись в покинуті 

помешкання, не питаючи дозволу хазяїв (http://zbruc.eu/node/19783). 

Сквош (англ. squash) – 1) спортивна гра з м’ячем і ракетками на спеціальному корті, в якій два 

гравці почергово відбивають удари м’яча, що відскакує від стінки (НСІС 2008, с. 565); 2) ігровий 

ракетковий вид спорту в закритому приміщенні (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Сквош), напр.: Назва 

гри пов’язана з використанням у ній відносно м’якого порожнистого м’яча діаметром близько 40 мм, а 

її прабатьком вважається гра в ракетки (rackets або racquets – американський варіант назви), в якій, 

на відміну від сквошу, використовується досить жорсткий м’яч (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Сквош).  

Скейт (англ. skatе) – 1) дошка на роликах для занять скейтбордом (НСІС 2008, с. 565), напр.: 

Скейт дуже близький до класичного серфінгу якщо подивитися на нього під певним кутом 

(http://skeity.com/tag/serfngu/); 2) відмова дилерів від користування акцій (СУМ 2011, с. 323). 

Скейтборд – 1) сп. катання на спеціальній дошці з роликами; 2) дошка з роликами для такого 

катання (НСІС 2008, с. 565). 

Скейтбординг (англ. skateboarding) – те саме, що скейтборд (НСІС 2008, с. 565), напр.: Оскільки 

паркур та скейтбординг – екстремальні види спорту, то вони вимагають до себе особливої уваги (ВК, 

№ 171, 24.11.2011, с. 3). 

Скейтбордець – особа, яка займається скейтбордингом. 

Скейтбордист – той, хто виступає або катається на скейтборді (УЛ 2005, с. 76), напр.: У Німеччині 

поліція розшукує скейтбордиста, якого обвинувачують у перевищенні швидкісного режиму (ІЗ, № 38, 

25.09.2008, с. 29). 

Скейтбордистка – особа, жіночої статі яка займається скейтбордингом. 

Скейт-журнал – Thrasher – це справжня класика серед скейт-журналів (http://www.vbskateshop. 

com.ua/catalog/manufacturer). 

Скейт-парк – А от чи буде це скейт-парк, паркур-майданчики або і те, і друге, поки 

уточнюється (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 1). 

Скейт-каньйон – Скейт-каньйон на гірськолижнму схилі в Ново-Передєлкіно (м. Москва) 

перший бетонний парк у Росії (Пермь) (аналог Louisville Extreme Park) і Sportex (м. Красноярск) (http:// 

referatbox.net/page,4,299107-Ekonomika). 

Скейт-колесо – Орбітвіль, або українською «скейт-колесо» – це новий різновид роликового 

транспорту – поєднання скейту та роликів (http://vk.com/orbitwheel_ua). 

Скейт-майданчик – Пропонуємо Вашій увазі фото скейт-майданчику, який було побудовано в 

Кіровограді (http://sport-kr.com.ua/). 

Скейтер – той, хто займається скейтбордом (НСІС 2008, с. 565), напр.: Коли ти відчув себе 

неабияким скейтером, інші про це теж заговорили, випробовував ледь не всі види катання, то 

обов’язково вирішиш гармонійно поєднати своє скейтерське «я» із зовнішнім виглядом (http://mg.org.ua/ 

modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=48). 

Скейтівець – особа, яка займається скейтбордингом. 

Скейтинг (англ. skathing) – 1) раптове відмовлення дилерів від котирування акцій, заздалегідь 

опублікований в засобах масової інформації (https://yandex.ua/search/?text=Скейтинг це&lr=143&clid); 

2) Поспілкувавшись зі своїми новими знайомими, я переконалася, що скейтинг – це справді спосіб 

життя (http://www.gorod.cn.ua/news/lyudjam-o-lyudjah/4325). 

Скейтинг-ринк – крита ковзанка для їзди на роликових ковзанах (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

dic_fwords/47906/скетинг). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.gpedia.com/
http://www.vbskateshop/
http://sport-kr.com.ua/
http://mg/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/51457/%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://dic/


349 

 

  

Скейтодром – спеціальна територія, місце для занять скейтбордом, стріт-бордом, велосипедом 

ВМХ, самокатом (mtb), для катання та виконання трюків, де знаходяться спеціально обладнані бордюри, 

східці, піраміди, перила, фанбокси, рампи, разгонки, піраміди, та інші фігури для виконання трюків 

(http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post_57.html), напр.: За 2011 – 2012 роки в області 

встановлено 3 футбольних поля зі штучним покриттям, 4 скейтодроми, понад 20 сучасних спортивних 

майданчики для ігрових видів спорту (http://adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf). 

Скейт-майданчик – спеціально збудований невеликий майданчик для людей, які займаються 

екстремальними видами спорту, такими як скейтборд, стріт-борд, агресив-ролики, велосипеди ВМХ, 

самокати (mtb) для того, щоб кататися та виконувати трюки, де знаходяться спеціально обладнані 

бордюри, східці, піраміди, перила, фанбокси, рампи, розгонки та  інші  фігури  для виконання  трюків  

(http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post_57.html). 

Скейт-парк – спеціально збудований майданчик для людей, які занимаються экстремальними 

видами спорту, такими як скейтборд, стріт-борд, агресив-ролики, велосипеди ВМХ, самокат (mtb), для 

того щоб кататися та виконувати трюки, де знаходяться спеціально обладнані бордюри, східці, піраміди, 

перила, фанбокси, рампи, разгонки, піраміди, та інші фігури для виконання трюків (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/Скейт-парк), напр.: Скейт-парк може містити такі фігури, як рампи (half pipes), 

розгонки (quarter pipes), поручні (hand rails), фанбокси (trick boxes), піраміди (pyramids), сходинки (stairs) 

та інші фігури для виконання трюків (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Скейт-парк). 

Скейт-шоп (англ. skate-shop) – фото контестів проведених скейтшопом бумеранг (http:// 

boomerang.te.ua/photo?album=121386933). 

Скелетон (англ. skeleton) – 1) вид швидкісного спуску з гір на с пеціальних санях без кермового 

керування, а також сани для такого спуску (НСІС 2008, с. 565); 2) це санки, а ще вид спорту (http:// 

megasite.in.ua/24655-shho-take-skeleton-sport-zima-zmagannya-sanki-skeleton.htm). 

Скетч (англ. sketch) – 1) ескіз, начерк малюнка; 2) коротка вистава-жарт, побудована на гострих 

сценічних ситуаціях (ССІС 2011, с. 629), напр.: Рут свідомо збирає чорнильні «скетчі» Єви й 

намагається побачити в них щось своє. Адже це допомогає тренувати уяву й бачити у звичних речах 

щось цікаве (ІЗ, № 38, 18.09.2014, с. 30). 

Скетчбук – це книга для сучасних людей, що шукають яскравих, креативних форм розвитку 

особистості, прагнуть збагатити своє життя художніми образами (http://leolebook.com.ua/137-na-

podarunok/147-hobbi/155-tvorchist/sketchbook), напр.: Зараз з’явилося таке модне захоплення, своєрідний 

вид рукоділля, під назвою «скетчбук» (http://bluzarte.com.ua/32579-shho-take-sketchbuk.html). 

Скетчер – це людина, яка створює ескіз майбутнього малюнка (http://www.game-game.com.ua/ 

uk/65151/), напр.: Скетчер це нове слово вмобільних іграх (http://java.mob.org.ua/game/sketcher.html). 

Скетчерс – це американська торгова марка, яка розробляє, виготовляє і продає модне взуття для 

тих, хто йде в ногу з часом (http://bartek.com.pl/ua/2014/05/13/skechers-відоме-у-світі-взуття-life-styl). 

Скетч-ком – Знімає цей скетч-ком команда «Дизель Студіо» (http://uahd.com.ua/index.php/prem-

yera-skoro-na-sayti/233-na-trokh-2015). 

Скетч-шоу – Мукачівське скетч-шоу та найкраща реклама – особистий приклад (http://www. 

mukachevo.net/ru/Blogs/view_post/). 

Скімборд (англ. skimboard) – дошка, яка використовується для катання, напр.: Сергій Житько, 

учасник фестивалю Free games: «Це скімборд – ти розганяєшся, кидаєш його на мілку воду, застрибуєш 

на нього, і їдеш (http://www.5.ua/suspilstvo/u-kyievi-startuvav-festyval-ekstremalnykh-vydiv-sportu-free-

games-video-39841.html). 

Скімбордець – особа, яка займається скімбордингом. 

Скімбординг (англ. skimboarding) – катання на мілкій воді і по мокрому піску (http://nbt.com.ua/ 

9255-aktivni-vidi-sportu-de-nimi-zajjmatisya.html), напр.: Шанувальник екстриму Євген – взимку 

катається гірськими схилами на сноуборді. А влітку опановує водні траси на вейкборді. Поруч на 

спеціальній трасі, яку самі спортсмени називають – калюжею – хвацько ковзають хлопці на фанерних 

дошках. На перший погляд несерйозна розвага. А насправді цілий спорт – скімбординг (http://sd.org.ua/ 

news.php?id=21239). 

Скімінг (англ. skimming) – зчитування інформації з магнітної стрічки з подальшим використанням 

для незаконного зняття грошей із неї; вид шахрайства (НСІС 2008, с. 566), напр.: «Зниження добових 

лімітів на зняття готівки – це тимчасовий захід, який стосувався тільки 1,5 % від усіх карток банку. 

Саме такий відсоток карток потрапив у зону ризику, пов’язану з активізацією кібершахраїв, що 

використовують скімінг у банкоматах різних банків», – пояснили у прес-службі фінансової установи 

(Д, № 32 – 33, 21 – 22.02.2014, с. 9).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMX_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Скейт-парк
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://leolebook.com.ua/
http://www.game-game.com.ua/
http://java.mob.org.ua/
http://uahd/
http://www/
http://nbt.com.ua/
http://sd.org.ua/
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Скімінговий пристрій – це електронний пристрій, який прикріплюється до отвору для введення 

картки в банкомат для зчитування персональної інформації з магнітної стрічки банківської картки 

клієнта (http://pressa.obozrevatel.com/info/1318.htm), напр.: Щоб уникнути скімінгового пристрою слід 

перш ніж скористатися банкоматом, порівняти зображення картрідера і клавіатури на моніторі з 

«натуральним» виглядом (Д, № 20, 05.02.2013, с. 7). 

Скімер (англ. skimmer) – це пристрій для зчитування даних, який «електронні» крадії пізно в ночі, 

коли довкола нікого немає, приклеюють на карто-приймач банкомата (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 12), напр.: 

Зловмисники встановлюють на них (банкомати) спеціальні пристосування – «скімери» і «накладки» (ІЗ, 

№ 5, 02.02.2012, с. 13). 

Скіпінг (англ. skipping) – це лише довільне стрибання зі скакалкою (http://recepty.mipropia.com/? 

p=4520&ckattempt=1), напр.: Скіпінг – умовно новий і модний напрямок у сучасному світі фітнесу, який 

допомагає швидко і легко привести в порядок фігуру (http://recepty.mipropia.com/?p=4520& ckattempt=1). 

Скрайб (англ. scrib) – це відшолушуючій засіб, який застосовується в додаткових процедурах по 

догляду за обличчям (http://velyka-rodyna.in.ua/component/content/article/33-bazar/882-skrab-shho-

cze.html), напр.: Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова «скрайбінг», 

«скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології (http://journal.osnova.com.ua/article/51806). 

Скрайб-технології – Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова 

«скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології  (http://journal.osnova. 

com.ua/article/51806). 

Скрайб-презентація – Скрайб-презентація відображає ключові поняття розповіді та 

взаємозв’язок між ними (http://journal.osnova.com.ua/article/51806). 

Скрайб-малюнки – це малюнок у стилі «мінімалізм», переважно контурний, без чіткого 

промальовування деталей, без зайвої деталізації, тобто схематичний (http://static.klasnaocinka.com.ua/ 

uploads/editor/), напр.: Таким чином, скрайбінг може бути представлений у вигляді статичних 

схем/графіків, скрайб-малюнків, скрайб-розповідей (комікси), простих надписів, виготовлених в 

особливому стилі (http://journal.osnova.com.ua/article/51806). 

Скрайбер (англ. scribеr) – Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова 

«скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології (http://journal.osnova.com.ua/ 

article/51806). 

Скрайбінг (англ. scribing) новітня техніка презентації (http://olenaprociv.blogspot.com/2014/12/blog- 

post.html), напр.: Скрайбінг широко використовують у рекламі, маркетингу, бізнес-презентаціях і в 

освіті (http://journal.osnova.com.ua/article/51806). 

Скрайбінг-ролик – Національний мобільний оператор «Київстар» разом із освітянами та 

порталом www.mmr.ua запрошує учнів 5 – 11 класів взяти участь у відкритому фестивалі скрайбінг-

роликів під назвою «Покоління мобільного інтернету» (http://tusovka.kr.ua/afisha/2015/09/20/kiivstar-

zaproshue-shkoljariv-do-konsursu-skraibing-rolikiv). 

Скрайбінг-презентація – Наразі існує два види скрайбінгу: скрайбінг-презентація та  

відеоскрайбінг (http://journal.osnova.com.ua/article/51806). 

Скрайбінг-фестиваль – Скрайбінг-фестиваль «Покоління мобільного інтернету»: встигніть 

взяти участь! (http://www.kyivstar.ua/kr-620/press_center_new/news/?id=53224). 

Скрап (англ. scrаp) – металева сировина, що складається з відходів виробництва та брухту (ССІС 

2011, с. 631). 

Скрап-альбом – це альбом ручної роботи, напр.: Скрап-альбом не повинен бути перевантажений 

великою кількістю фотографій, тому вибирається найкраще, найяскравіше, характерне і улюблене, те, 

що будить фантазію і спогади (http://ditvora.com.ua/skrapbuking-shcho-tse-take). 

Скрап-аплікації – А основа для будь-якої скрап-аплікації – це папір (http://santi.ua/articles/ 

скрапбукинг-актуальные-тренды-и-инст/). 

Скрапбук – це декорований фотоальбом, альбом фотоколажів. Альбом збирається з окремих 

листів, кожен аркуш або розворот з двох листів – це розповідь про подію за допомогою фотографій і 

пам’ятних дрібниць (квитків у кіно, талончиків, театральних афіш, дитячих малюнків, записочок) (http:// 

vseoteli.kiev.ua/skrapbuking-ozhili-foto.html), напр.: Разом з тим, зошити для записів відрізнялися від 

сучасного скрапбукінгу, оскільки містили тільки якусь розрізнену добірку текстів, у той час як в 

скрапбуках зазвичай приділяється увага і підкреслюється певна людина або подія (http:// 

poradnyk.com/khobi/236-skrapbuking-shcho-tse-take). 

Скрапбукінг – оформлення альбомів і рамок різними природними  та штучними  елементами  

(http://ua.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statti/biznes), напр.: Скрапбукінг – це своєрідний спосіб 

збереження і передачі окремих історій за допомогою особливих візуальних і тактильних прийомів 

http://pressa.obozrevatel.com/info/1318.htm
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замість звичайного оповідання, що передається «з уст в уста» (http://poradnyk.com/khobi/236-

skrapbuking-shcho-tse-take). 

Скрап-депо – назва інтернет-магазину (ЄДР 2012). 

Скрап-інфо – 1) назва форума, напр.: А ти заходив сьогодні на Скрап-інфо? (з розмови); 2) назва 

журналу, напр.: Я вже зробила підписку на Скрап-інфо (з розмови). 

Скрап-крамничка – назва інтернет-магазину (ЄДР 2012). 

Скрап-папір – папір для скрапбукінгу, в якому відсутня або міститься мала кількість лігніну та 

кислоти, напр.: Чим же відрізняється спеціальний скрап-папір від традиційного ? (http://santi.ua/ 

articles/скрапбукинг-актуальные-тренды-и-инст/). 

Скрап-саморобка – Досвідчені скрапбукери вам підкажуть, що для того щоб скрап-саморобка 

не втратила свій зовнішній вигляд через певний час, папір не пожовк і не потьмянів, в скрап-творчості 

використовується папір без вмісту кислоти і лігніну (http://santi.ua/articles/скрапбукинг-актуальные-

тренды-и-инст/). 

Скрап-творчість – творчость в стилі скрапбукінгу, напр.: Досвідчені скрапбукери вам підкажуть, 

що для того щоб скрап-саморобка не втратила свій зовнішній вигляд через певний час, папір не пожовк 

і не потьмянів, в скрап-творчості використовується папір без вмісту кислоти і лігніну 

(http://santi.ua/articles/скрапбукинг-актуальные-тренды-и-инст/). 

Скретч (англ. scratch) – це нова середа програмування, яка дозволяє дітям створювати власні 

анімовані та інтерактивні історії, презентації, моделі, ігри та інші твори (http://sites.google.com/site/), 

напр.: Скретч створювався спеціально для того, щоб підлітки 8 – 16 років використовували його 

самостійно (http://sites.google.com/site/). 

Скретч-картка – 1) картка з нанесеною на ній таємною інформацієї, напр.: Півтора роки тому 

торгівці скетч-картками розповіли «Слідству.Інфо», що ринок повністю монополізувала фірма під 

назвою «Ельбрус» (http://www.hromadske.tv/society/popovnennya-rakhunku-kurchenka/); 2) це перша 

казино-гра, яка стала доступною в мобільному форматі, коли перші мобільні казино відкрили свої двері 

(http://ua.onlinecasinoadvice.com/scratch-cards/mobile-guide/), напр.: Це тому, що скретч-картки не є 

графічно вимогливими і в перші дні мобільних ігор не було можливо розробити графічно складні ігри 

(http://ua.onlinecasinoadvice.com/scratch-cards/mobile-guide/). 

Скретчінг (англ. scretching) – це комплекс вправ, призначений для того, щоб ваші м’язи були 

еластичними, а суглоби гнучкими й рухливими (http://referat-ok.com.ua/medicina/stretching-ta-iogo-vpliv-

na-organizm), напр.: Стретчінг ефективно бореться з відкладенням солей, є відмінним профілактичним 

засобом проти розвитку гіпокінезії й остеопороза (передчасне старіння й декальцинація кісток) 

(http://referat-ok.com.ua/medicina/stretching-ta-iogo-vpliv-na-organizm). 

Скринінг (англ. screening) – 1) масове обстеження населення з метою виявлення осіб, що 

страждають на якусь певну хворобу; 2) перевірка кредитоздатності і порядності потенційних партнерів; 

виконується на підставі інформації, яку надають консалтингові фірми, довідники (СІС 2000, с. 534); 3) 

відбір із багатьох однорідних таких фактів і явищ, які в процесі досліджень необхідні, шукані 

властивості (НСІС 2007, с. 707); 4) попереднє сортування отруйних речовин за мірою їхньої токсичності 

(ССІС 2008, с. 536); 5) масове випробування культур мікроорганізмів на наявність у них певних 

властивостей (СУМ 2011, с. 324); 6) ультразвукове або біохімічне дослідження, яке проводиться для 

того, щоб виявити складності і неправильний перебіг вагітності, а також визначити, чи є у малюка 

патології в розвитку (http://svitohlyad.com.ua/dim-i-simya/), напр.: Результати скринінгу дозволяють 

визначити вагітних жінок у різні групи, що полегшує ведення їх вагітності та пологів (http://svitohlyad. 

com.ua/dim-i-simya/); 7) це послуга в галузі охорони здоров’я, яка полягає в тому, що представникам 

конкретної популяції, які не обов’язково розуміють, що вони схильні до ризику захворювання або вже 

страждають хворобою чи мають її ускладнення, задаються питання і пропонується тест для 

діагностичного виявлення осіб, яким з більшою ймовірністю буде надана медична допомога, а не 

завдано шкоди подальшим лікуванням з метою зниження ризику захворювання або його  ускладнень  

(http://www.clinicaloncology.com.ua/article/3065/), напр.: Це твердження породжує апокрифічні уявлення 

про безмежні можливості підвищення ефективності лікування злоякісних пухлин за умови їх раннього 

виявлення в ході скринінгу (http://www.clinicaloncology.com.ua/article/3065/). 

Скринінг-діагностика – У програму наступної науково-практичної конференції включити 

питання діагностики, лікування та профілактики пай-реформування ПМСД у пілотних і не пілотних 

регіонах України, ключеві питання ЗПСМ (страхову медицину, інформаційне забезпечення, скринінг-

діагностику, фактори ризику, диспанцерізацію, здоров’я здорових (валеологію), надання експертної та 

невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі та ін.) (ЗУ, № 20, жовтень 2012, с. 42). 
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Скринінг-контроль – У першу чергу потрібен так званий скринінг-контроль, який визначає 

наявність або відсутність ГМО в певному продукті (http://www.radiosvoboda.mobi/a/1622187.html). 

Скринінг-обстеження – Скринінг-обстеження можуть запобігати раку товстої кишки, в 

першу чергу, завдяки здатності виявляти передракові новоутворення – поліпи (http://onco.com.ua/ 

articles/item/skriningtesti). 

Скринінгове дослідження – метод масового обстеження (http://uwm.com.ua/node/2066). 

Скринінг-програма – У чому ж полягає скринінг-програма? (http://lcc.com.ua/perinatalnij-

skrining-2/). 

Скринінг-тест – Однак фахівці стверджують, що скринінг-тест – це абсолютно безпечний і 

цілком безболісний метод обстеження вагітних жінок, який може дати повну необхідну інформацію 

про плід і його розвиток на даний момент (http://natalka.pp.ua/skrining-na-varti-zdorovya-vagitnoyi-zhinki). 

Скринінг-тестування – Закупівля та постачання швидких тестів для проведення скринінг-

тестування на ІПСШ представників уразливих груп (http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index). 

Скрипт (англ. script) – 1) цінний папір, який підтверджує право його власника отримувати від 

корпорації згідно зі своєю часткою в акціонерному капіталі акції нових емісій за рахунок резервного 

капіталу (http://ubooks.com.ua/books/000126/inx45.php), напр.: Варто наголосити, що на території 

України відбувався історичний процес розвитку боргових правовідносин, який почався із появи таких 

прототипів векселів, як обліки й скрипти і закінчився модерною епохою із розгалуженою системою 

законодавства і постійним удосконаленням вексельного обороту (http://www.rusnauka.com/4_NIC_ 

2016/Pravo/9_207275.doc.htm); 2) це така програма, яка виконується для складання або забезпечення 

працездатності веб-сайту (http://prostoweb.kiev.ua/content/skript), напр.: Скрипти бувають різних типів і, 

залежно від цього, можуть виконуватися або на ПК (клієнтські скрипти), або на сервері (http:// 

prostoweb.kiev.ua/content/skript). 

Скрипт-віруси – Скрипт-віруси, що вони собою представляють? Чим вони небезпечні для 

вашого комп’ютера? (http://posekretu.com.ua/84594-skript-virusi). 

Скрипт-супервайзер – У Голівуді кінематографістка відома більше як скрипт-супервайзер 

(http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/1628468). 

Скриптинг (англ. scripting) – це техніка автоматизаціі процедур шляхом об’єднання команд і 

збереження їх у вигляді текстових файлів, які називаються «скриптами»  («сценаріями»)  (http://www. 

haiku-os.org/docs/userguide/uk/bash-scripting.html), напр.: Після вивчення початку роботи у командній 

стрічці, настає час випустити себе у світ скриптингу (http://www.haiku-os.org/docs/userguide/uk/bash-

scripting.html). 

Скрипткіди (англ. scrіptkіddіe) – у хакерській культурі, принизливий термін, який 

використовується для опису тих, хто користується скриптами або програмами, розробленими іншими, 

для атаки комп’ютерних систем і мереж, не розуміючи  механізму їх дії (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/Скрипткіди), напр.: Передбачається, що скрипткіди занадто недосвідчені, щоб самим 

написати свій власний експлойт або складну програму для злому, і що їх метою є здебільшого спроба 

справити враження на друзів або отримати похвалу від спільнот  комп’ютерних ентузіастів  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Скрипткіди). 

Скролінг (англ. scrolling) – це прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч великого 

зображення, наприклад тексту (або web-сторінки), не вміщається на екран (http://bibliograph.com.ua/ 

rInform/85.htm), напр.: Крім краси самої 3D-моделі, викликає захоплення мінімальне споживання CPU 

при рендерингу, плавний скролінг і найбільше – можливість довільно змінювати кут зору і обертати 

модель (http://ia-prometei.org.ua/?p=5068). 

Слайд (англ. slide) –1) фотознімок на склі або прозорій плівці для проектора проекційного ліхтаря; 

2) рухоме сидіння спортивного судна, що дає можливість весляреві продовжувати занесення весел 

(НСІС 2008, с. 568); 3) окрема екранна сторінка, що може містити такі об’єкти слайду: текст; 

зображення; відеофайл; звуковий файл; гіперпосилання – посилання на електронні документи або їхні 

фрагменти у комп’ютері або мережі (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/8/8.html), напр.: 

Слайди схожі на окремі кадри фільму, на яких можуть розгортатися події, відображатися різні 

предмети, люди, демонструватися явища природи (http://www.slideshare.net/lndmlnk762/ss-48097796). 

Слайд-аеробіка – cиловий вид аеробіки (http://megasite.in.ua/113345-slajjd-aerobika.html), напр.: 

Слайд-аеробіка не так популярна як степ, але в неї є свої переваги: ?? по-перше, це відмінне тренування 

серцево-судинної і дихальної систем, по-друге, гарне тренування м’язів стегон і сідниць (http://megasite. 

in.ua/113345-slajjd-aerobika.html). 

Слайд-лекція – аудіовізуальний спосіб представлення інформації, розділеної на кадри (слайди), із 

застосуванням програмно-технічних засобів: електронного проектора, комп’ютера і програмних 

http://www.radiosvoboda/
http://onco.com.ua/
http://lcc/
http://natalka.pp.ua/skrining-na-varti
http://www/
http://ubooks/
http://www.rusnauka/
http://prostoweb/
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Скрипткіди
http://www.gpedia.com/%20uk/gpedia/Скрипткіди
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%82
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://megasite/
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додатків, який орієнтований на підвищення якості навчання і значне збільшення інформаційної 

місткості, поліпшення наочності академічної лекції (http://www.google.com.ua/search), напр.: Методичні 

вказівки (МВ) стосуються підготовки і читання лекцій з використанням комп’ютерних  слайдів,  

іменованих далі слайд-лекціями  (http://refdb.ru/look/2591349.html). 

Слайд-презентація – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та 

звукові об’єкти, гіперпосилання  (http://school19.poltava.ua/fizinfo/inform/36_Part_2-5-from_r.pdf), напр.: 

Завершивши тренінг, доцільне розповсюдження серед учасників тренінгу пам’яток про спеціальні 

обмеження, передбачені чинним законодавством України та алгоритмів антикорупційної поведінки, а 

також CD-дисків з мультимедійною слайд-претензією (СТТЗтПК 2013, с. 68). 

Слайд-фільм – озвучений фільм, виготовлений із перезнятих на відеоплівку слайдів чи 

фотографій (ССЛіЖ 2009, с. 319), напр.: Слайд-фільм зручний для оповіді, оскільки Ви маєте 

можливість управляти тут усім ‒ від порядку проходження кадрів до музики, якою супроводжується 

показ (http://znajko.pp.ua/3619-stvorennya-slayd-flmv.html). 

Слайд-шоу – це презентаційний ролик, що складається із заздалегідь підібраних фотографій, що 

змінюють один одного в певному порядку, з накладенням музики і оформленням (http://arhiv-

statey.pp.ua/index.php), напр.: Підключайте фантазію, використовуйте красиві ефекти переходу і 

оформлення фотографій, і тоді ваше слайд-шоу стане по-справжньому оригінальним і виразнішим 

(http://arhiv-statey.pp.ua/index.php). 

Слайдова презентація – презентація, яку розробляють і  демонструють  як послідовність  слайдів  

(http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/8/8.html), напр.: Основними об’єктами (елементами) 

слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки (http://www.kievoit. 

ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/8/8.html). 

Слайдер (англ. slider) – пристрій рифлення на парашутах типу крило у вигляді прямокутника з  

кільцями по кутах (http://www.airlinegames.org/slovnik-parashutnih-terminiv). 

Слалом (норв. slalеm) – 1) різновид гірськолижного спорту, змагання на швидкість спуску з гір на 

лижах за маршрутом, що має звивисту форму; водний с. – змагання зі спуску гірськими потоками на 

байдарках; автомобільний с. – автомобільні перегони між штучно встановленими обмежувачами руху 

(НСІС 2008, с. 568); 2) один із різновидів стріт-рейсинга, який поширений серед вуличних гонщиків, 

правда не так, як драг, але все ж видовищності в ньому вистарчає (http://our-time.org.ua/ourtime_ 

post.php?id =93), напр.: Якщо ви вмієте вправно водити і швидкісно маневрувати, то слалом саме для 

вас! (http://our-time.org.ua/ourtime_post.php?id=93). 

Слалом-гігант – це спуск з гори на швидкості з подоланням воріт  (http://skier.rf-info.com/girski-

lizi-i-inshi-vidi-sportu/slalom-gigant.html), напр.: У перегонах на лижах виділяють такі дисципліни: 

швидкісний спуск, супергігант, слалом-гігант, слалом, альпійська суперкомбінація (http://skier.rf-info. 

com/girski-lizi-i-inshi-vidi-sportu/slalom-gigant.html). 

Слеклайн (англ. slackline) – це ходіння, біг та навіть виконання акробатичних  трюків на  

натягнутій стропі (http://www.gorgany.com/sleklajny?limit=48), напр.: Команди-учасниці змагатимуться з 

вейкбордингу, воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, 

хокею, пляжного волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, 

слеклайну, спінбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів спорту (ВК, № 61, 

14.06.2012, с. 24). 

Слем (англ. slam) – це поетичні турніри, головною особливістю яких є акцент на манеру 

виконання, а не на зміст текстів, повна свобода висловлення та вільне реагування на виступ з боку 

публіки, аж до закидання поета папірцями чи перекрикуванням його (Д, № 18 – 19, 03 – 04.02.2012, 

с. 23), напр.: Літературний слем, або, як звучить в оригіналі, Poetry Slam – це своєрідний літературний 

перфоменс, обмежений певними правилами та який оцінюється публікою (http://newformaty.com.ua/? 

p=296). 

Слем-вечори – це збіговисько «рифмачів» і їхня поезія (http://bukvoid.com.ua/digest/2012/11/08/ 

072628.html), напр.: Комусь слем-вечори дуже подобаються веселою розкутою й експериментальною 

атмосферою, поетичним драйвом, когось – навпаки – дратує надміру «кавеенівський» дух (Д, № 18 – 

19, 03 – 04.02.2012, с. 23). 

Слем-поезія – це відносно нова течія в українській культурі, сенс якої полягає у театральному 

поданні віршів та створенні своєрідного перфомансу  під час виступу  (http://sites.znu. 

edu.ua/news_details/news_id=3385&lang=ukr), напр.: Адже він є справжньою зіркою української слем-

поезії (Д, № 18 – 19, 03 – 04.02.2012, с. 23). 

Слемер (англ. slamer) – Єдина давно і широко відома зірка вітчизняного слему – Артем 

Полежака, а які ще є помітні слемери? (Д, № 18 – 19, 03 –04.02.2012, с. 23). 

http://www.google.com.ua/search
http://refdb.ru/look/
http://school19.poltava.ua/fizinfo/inform/36_Part_2-5-from_
http://arhiv-statey.pp/
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/8/8.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://our-time.org.ua/ourtime
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Слік (англ. slick) – шар слизького пластика на нижній поверхні дошки (http://vidpo.net/shho-take-

skejtbording.html). 

Слот розширення (англ. slot розширення) – щілинний роз’їм, зазвичай в комп’ютері, з’єднаний з 

системою шиною і призначений для установки додаткових модулів (карт-розширення), що розширюють 

конфігурацію пристрою (http://stud.com.ua/43307/informatika/struktura_funktsionalni_bloki), напр.: 

Створення комп’ютерів та ігор на них дало нове життя поняттю слотів (http://poradumo.pp.ua/ 

kompyter-i-internet/55051-scho-take-sloti-viznachennya.htm). 

Слоупстайл (англ. slopestyle) – 1) проходження на сноуборді спеціальної траси з фігурами 

(http://mustang.lviv.ua/archives/896#), напр.: Що слоупстайл – це змагання, яке складається з серії 

акробатичних стрибків на спеціально підготовлених фігурах – трамплінах, контруклонах, дропах, 

нордшорах, розташованих послідовно по всій трасі, вперше жителі міста й району дізналися 2008 року, 

коли в м. Жидачеві проводились змагання всеукраїнського рівня з  цього виду спорту  (http://www. 

newtime.lviv.ua/index.php/newtimearhive/72-newtime-velokonflikt); 2) тип змагань з таких екстремальних 

видів спорту, як: фрістайл, сноубординг, стрибки на трамплінах, пірамідах, контрнахилах, дропах, 

перилах та ін., розташованих послідовно протягом усієї траси (http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/ 

blog-post_57.html). 

Слоу-фуд (англ. slow-food) – течія, яка ще розвивається, вона формує правильне ставлення до 

здорової їжі, кулінарних традицій та екогастрономії. Це своєрідна відповідь фаст-фуду, який фактично 

призводить до зворотних результатів (http://www.epochtimes.com.ua/health/health/pravylne-harchuvannja-

slow-food-proty-fastfudu-70834.html), напр.: Тоді, 30 років тому, ніхто навіть не замислювався над 

органічним чи фермерським господарством, таким популярним сьогодні. Ніхто, крім італійців, яким 

настільки сподобалась ідея слоу-фуду, що вони не лише потіснили гігантів фаст-фуду, а навіть почали 

експансію на їхню територію (http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader2.3). 

Смайл (англ. smile) – являє собою ідеограму з використанням схематичного зображення 

людського обличчя, що використовується для передачі емоцій. Може складатися з різноманітних 

символів, як то букв алфавіту, знаків пунктуації та різних службових символів. Особливе 

розповсюдження смайли набули з поширенням інтернету (чати, форуми, ICQ, тощо) та мобільних 

телефонів (короткі повідомлення – SMS), де широко використовуються користувачами для обміну 

повідомленнями (http://minfin.com.ua/users/12345/comments/113/), напр.: Яскравий приклад – смайли в 

інтернет-дискусії (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 10). 

Смайлик – 1) Найчастотнішою формою передавання емоцій, характерних для розмовного 

стилю, є емотикони56, або «смайлики», які в розмовному дискурсі виконують основну функцію  

компенсації елементів паралінгвального спілкування (http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mow

a_uk/index.php?); 2) назва журналу, напр.: Цікаво, чому нічого не згадали про дитячий журнал 

«Смайлик» (http://ditvora.com.ua/dityachi-zhurnali-ukrajini-shcho-chitati). 

Смарт 1 (англ. SMART (S – Specific; M – Measurable; A – Attainable; R – Relevant; T – Time-

bound) – це абревіатура, широко застосована в сфері проектного управління та менеджменту для 

постановки завдань (http://tabletki.pp.ua/pslhologiya/3812-prikladi-cley-po-smart-kriteryi-postanovki-cley-po-

smart.html), напр.: Отже, це – перший пункт, головне в методиці СМАРТ 

(http://tabletki.pp.ua/pslhologiya/3812-prikladi-cley-po-smart-kriteryi-postanovki-cley-po-smart.html). 

Смарт 2 (англ. smart) – 1) назва студії, напр.: Студія «СМАРТ» пропонує Вам широкий спектр 

послуг у сфері дизайну та реклами: розробка корпоративного стилю, виготовлення зовнішньої реклами 

та поліграфічної продукції (http://dir.km.ua/kategoriya/reklama); 2) назва телеканалу, напр.: Телеканал  

«СМАРТ» – міжнародний день рідної мови  (http://www.youtube.com/watch?v=wzGB48L zwe4). 

Смарт-автомобіль – Сьогодні смарт-автомобілем дедалі частіше називають машини Tesla та 

лінійку BMW з індексом «i» – моделі i3 та i8 (http://forbes.net.ua/ua/opinions/1396262-chomu-rozumnij-

avtomobil-neobovyazkovo-elektrichnij). 

Смарт-агро – назва фірми (ЄДР 2012). 

Смарт-альянс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-арт – назва фірми (ЄДР 2012). 

Смарт-бай – назва фірми (ЄДР 2012). 

Смарт-банк – Оголошення конкурсу щодо закупівлі послуги зберігання майна ПУАТ «СМАРТ-

БАНК» (http://smartbank.kiev.ua/news/). 

Смарт-біт – назва компанії (ЄДР 2012). 

Смарт-браслет – Його [Маніша Сеті] смарт-браслет Paulok, стежить за тим, як користувач 

ходить у спортзал і прокидається вранці, «підбадьорюючи» його ударами струму малої потужності 

(М, № 7, 31.07.2014, с. 31). 
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Смартбук – це пристрій, що поєднує в собі елементи нетбука і смартфона (http://m.tochka.net/ 

ua/man/35151/), напр.: Давно я не писав усілякої умні про ринок мобільних ПК і про те, як треба і як не 

треба будувати нетбуки, смартбуки  тощо … (http://www.ukrnetbook.info/search/label/). 

Смарт-годинник – У рейтинг авторитетного видання потрапили такі пристрої, як смарт-

годинник, фітнес-браслет, екшн-камера та інші гаджети (http://ua.korrespondent. net/lifestyle/gadgets). 

Смарт-груп – У другій половині 2004 року «Смарт-груп» отримала право провести санацію 

розташованого в Донецькій області «Макіївського металургійного комбінату» (http://bp.ubr.ua/uk/ 

profile/). 

Смарт-Дон – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-етикетка – Виробник смарт-етикеток FlexStr8 пропонує рішення на основі #эNFC для 

зручної класифікації і маркування хімічних речовин … (https://uk-ua.facebook.com/rfidukraine). 

Смарт-жетон – У майбутньому передбачається застосувати універсальну електронну картку 

для проїзду всіма видами громадського транспорту або ще одне радикальне для українського 

транспорту нововведення – смарт-жетон (ВК, № 57 – 58, 29.05.2012, с. 2). 

Смарт-інвест – назва компанії (ЄДР 2012). 

Смарт-камера – Смарт-камера дійсно повторить всі технічні характеристики Galaxy S III, тут 

буде 4,8-дюймовий екран Super AMOLED високого дозволу, а також вже неактуальна мобільна ОС 

Android 4.0 Ice Cream Sandwich, яку, ймовірно, можна буде оновити до 4.1 Jelly Bean (http://gadget-

explorer.com/foto-video/samsung). 

Смарт-карта – складний пристрій, платіжна пластикова картка з вбудованим мікропроцесором; 

використовується для автентифікації користувачів, проведення криптографічних операцій у 

визначеному середовищі; має вищій рівень захисту порівняно з картами, на яких є магнітні смуги; 

автором винаходу вважають французького вченого Р. Морено, що розробив с. – к. у 1974 р. (НСІС 2008, 

с. 568), напр.: Усе частіше банки надають перевагу платіжним карткам із чипом, намагаючись 

переобладнати свою інфраструктуру для смарт-карток (вони акумулюють широкий спектр 

інформації та, водночас, дозволяють здійснювати фінансові операції) (ІЗ, № 32, 09.08.2012, с. 10). 

Смарт-клас – До складу смарт-класу входять інтерактивна дошка, планшети, монітор, 

персональний комп’ютер і багатофункціональний пристрій, що замінює принтер, сканер і копір (ВЗ, 

№ 147, 09 – 15.10.2014, с. 14). 

Смарт-лабс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Смарт-лайт – назва компанії (ЄДР 2012). 

Смарт-маштабування – Смарт-масштабування дозволяє збільшити деяку окрему область 

екрану, наприклад колонку сторінки в браузері Safari (http://easy-code.com.ua/2015/01/vikoristannya-

zhestiv/). 

Смарт-моб – Ще є поняття смарт-моб (розумний натовп) (http://ukr.obozrevatel.com/crime/ 

39578), напр.: Якщо флеш-моб – форма, то смарт-моб – зміст, мета (http://ukr.obozrevatel.com/ 

crime/39578). 

Смарт-наркотики – І вчені, і споживачі стають все більш і більш зацікавлені в розробці та 

використанні смарт-наркотиків (http://nootropicsreview.org/uk/noopept-and-adrafinil/). 

Смарт-нерудпром – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-об’єкт – це шари, що містять дані зображень (https://yandex.ua/search//?text=Смарт-

об`єктце&lr=143&clid=2186617&p=1), напр.: При копіюванні смарт-об’єктів гарячими клавішами 

Ctrl+j, зміни, які ви внесли до одного смарт-об’єкта повторяться і з його копіями (http://www. 

responsive.kiev.ua/new-smart-object-via-copy). 

Смарт-окуляри –У США розпочато відкритий продаж смарт-окулярів Google Glass (http:// 

uapress.info/uk/news/show/). 

Смарт-папка – Смарт-папки являють собою об’єкти особливого виду: по суті, це папки, вміст 

яких формується за допомогою функції пошуку (http://easy-code.com.ua/2014/09/poshuk-u-vikonnomu-

rezhimi-spotlight/), напр.: Насправді смарт-папки фізично не зберігають ніяких даних – вони являють 

собою лише посилання на ці дані (http://easy-code.com.ua/2014/09/poshuk-u-vikonnomu-rezhimi-spotlight/). 

Смарт-парк – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-препарат – Дослідники завжди посилаючись на дослідження, які доводять, що цей 

додаток є смарт-препарат, яким можна побудувати пам’ять, поліпшити концентрацію і створити 

ясність розуму (http://nootropicsreview.org/uk/noopept-and-adrafinil/). 

Смарт-Техно Трейдинг – назва компанії (ЄДР 2012). 

http://m.tochka.net/
http://ua.korrespondent/
http://bp.ubr.ua/
http://easy-code/
http://ukr.obozrevatel.com/
http://ukr.obozrevatel/
https://yandex.ua/search/?text=Смарт-об%60єкт
https://yandex.ua/search/?text=Смарт-об%60єкт
http://easy-code.com.ua/
http://easy-code.com.ua/
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Смарт-формат – Механічні помідори та англійська королева – за 4 спільних роки Leo Burnett та 

Київстар-бізнес створили новий смарт-формат нешаблонної B2B комунікації (http://leoburnett.ua/our-

work/). 

Смарт-фото – Так будемо робити смарт-фото? (з розмови). 

Смарт-холдинг – назва компанії, напр.: Ще в кінці 2011 року почалися переговори про придбання 

БМ Банку зі «Смарт-холдингом» Вадима Новинського (http://www.rbcua.com/ukr/bank-moskvy). 

Смарт-центр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-шоп – назва торгового підприємства (ЄДР 2012). 

Смарт-юніон – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Смарт-ящик – А що відображає смарт-ящик? (з розмови). 

Смартоман – Смартоман це вже хвороба (з розмови). 

Смартфон (англ. smartphon) – 1) телефон із розширеним органайзером, офісними можливостями; 

має великий екран і окремі кнопки з літерами; телефон з елементами комп’ютера (НСІС 2008, с. 568), 

напр.: Смартфони – найпопулярніші засоби зв’язку України (http://holos.ua.com./news/smartfoni-

najpopulyarnishi-zasobi_zv_jazku_v_ukraini/); 2) назва тарифу, напр.: Зараз активні користувачі 

мобільного інтернету платять операторам близько 100 гривень на місяць (тариф «Смартфон» у МТС-

Україна і «Вільна країна» у «Київстар»). Абонентам life :) це обходиться в 42 гривні на місяць. Але там 

і обсяг швидкісного трафіку менше. І взагалі у life :) завжди була своя цінова стратегія (http://www. 

pravda.com.ua/news/2015/03/11/7061106/). 

Смартфонний  Аналітик Лі Сеун Ву з IBK Securities відзначив: «Ми всі знаємо, що в 

смартфонному бізнесі не все гладко (http://today.vodafone.ua/posts/). 

Смартфонізм  Багато молоді захоплено смартфонізмом (з розмови). 

Смартфонізація – Масова комп’ютеризація, інтернетизація та смартфонізація виводить 

процес отримання знань молоддю і не тільки, на новий, зовсім інший рівень (http://business-territory. 

com/articles/samoosvita-%E2%80%93-novii-trend-chi-neobkhidnist). 

Смарфи (англ. smarf) – люди, які здійснюють міжнародні фінансові операції (переказ грошей до 

банків) або купують банківські чеки, переказові векселі та інші оборотні кредитно-грошові документи 

на суму трохи нижчу межі, яка визначена законом з метою уникнення від заповнення «звітів про угоди 

за готівку», які фінансові заклади повинні складати та повідомляти до державних податкових органів 

(http://polka-knig.com.ua/article.php?book), напр.: Слідчі працівники зіткнулися з фактами найму 

злочинною організацією великої кількості людей (смарфів), які повинні були здійсненювати проведення 

незначних грошових переказів на депозитні рахунки в різних банках та їх філіалах (ФЗК 2009, с. 28). 

Смарфінг (англ. smarfing) – це спосіб «відмивання брудних грошей» шляхом уникнення 

документального сліду (ФЗК 2009, с. 28), напр.: Незважаючи на вдосконалення національних 

банківських правил, успішно використовуються ще один спосіб, який одержав назву «смарфінг» (ФЗК 

2009, с. 28). 

Смішинг (англ. smishing) – вид фішингу через SMS (http://uk.unionpedia.org/i/Смішинг), напр.: 

Недавно, у 2014 році, відбулось велике розповсюдження певного вірусу, гібриду фармінгу та смішингу: 

на телефони деяких українців прийшло таке повідомлення від друзів: «Привет, тебе фото:-

 (і далі посилання на web-адресу)» (http://www.studfiles.ru/preview/5009924/page:9/). 

СМС (англ. SMS – Short Message Service) – 1) послуга обміну (передачі і прийому) короткими 

текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах, доступна для більшості мобільних 

телефонів та інших комунікаційних пристроїв, таких як пейджер, модем, КПК, або навіть настільний 

комп’ютер (за допомогою функцій програмного забезпечення) (http://uk.likefm.org/artist/SMS), напр.: 

Наприкінці минулого місяця ці оператори попередили своїх абонентів про те, що вартість розмов та 

смс зросте (УМ, № 92, 15 – 16.06.2012, с. 3); 2) технологія, що дозволяє здійснювати прийом та 

відправку коротких текстових повідомлень, доступна на мобільних телефонах та інших мобільних 

пристроях (http://mobile-sms.org.ua/sms_history); напр.: Смс, як правило, доставляються протягом 

декілька секунд (http://mobile-sms.org.ua/sms_history). 

СМС-банкінг – це спосіб оперативно отримувати інформацію – підтвердження про проведені 

операції за допомогою SMS-повідомлень на мобільний телефон (http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76396), 

напр.: Крім того, говорять експерти, щоб ваші електронні гроші були в безпеці, не слід писати пін-код 

на картці, не носити папірець із паролем разом із карткою, після приїзду з-за кордону змінити 

пластикову картку, частіше змінювати паролі, підписатися на смс-банкінг (автоматична інформація 

на телефон з банку при кожному знятті коштів), встановити ліміт із зняття коштів з рахунку – 

основні правила для власників «пластику», – кажуть експерти (Д, № 20, 05.02.2013, с. 7). 

http://www.rbcua.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
http://business-territory/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.unionpedia.org/i/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://mobile-sms.org/
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СМС-вітання – Смс-вітання з днем св. Валентина (http://ogo.ua/articles/view/2015-02-13/59393. 

htm). 

СМС-газета – Це перша в Україні смс – та ммс-газета, створений смс-щоденник для батьків, 

підручник з української мови, що оновлюється з мобільних телефонів, програма «мобільний ВНЗ», що 

забезпечує доступ до матеріалів бібліотек вищих навчальних закладів через мобільні  термінали  та  

інші (http://4840.su/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3A-3). 

СМС-замовлення – Смс-замовлення цілодобово! Оплата смс згідно з тарифами оператора 

(ВК, № 66 – 67, 12.07.2012, с. 25). 

СМС-збори – Громадські організації вже напрацювали низку нових пропозицій. Одна з них – 

зменшення оподаткування благодійних смс-зборів, адже нині податок «з’їдає» до 50 відсотків із 

кожної пожертвуваної гривні (ІЗ, № 33, 01 – 02.03.2013, с. 19). 

СМС-інструкції – Під час виступу народного депутата з фракції «Блоку Петра Порошенка» 

Олексія Гончаренка на шоу «Шустер live» у п’ятницю 17 липня, голова СБУ Василь Грицак особисто 

надсилав йому смс-інструкції (http://antikor.com.ua/articles/53575-golova_sbu_nadsilav_sms-instruktsiji_ 

deputatu_pid_chas_teleshou_ustera). 

СМС-ка –Наша сторона не хоче нас звільняти », – цю страшну смс-ку мати і сестра Миколая 

отримали незадовго до його звільнення (http://patrioty.org.ua/mama-zabud-menya-ukrayinskiy-poloneniy). 

СМС-команда – Тепер не потрiбно витрачати час на набiр смс-команд i тим паче на iх 

запом’ятовування! (http://privatbank.ua/apps/sms-bank/). 

СМС-листування – Також днями було порушено кримінальну справу проти журналіста 

електронного видання LB.ua, який сфотографував смс-листуваннядепутата від ПР Володимира 

Ландіка з ложі преси у Верховній Раді (УМ, № 105, 20 – 21.07.2012, с. 2). 

СМС-повідомлення – Івано-Франківська область запроваджує систему раннього сповіщення про 

загрозу винкнення надзвичайних ситуацій за допомогою смс-повідомлень (Д, № 51, 21.03.2013, с. 7). 

СМС-пропозиції – Фотографування бюлетенів та смс-пропозиції  на виборчому окрузі  № 205  

(http://telebudka.com.ua/5c/72261-fotografuvannya-byuletenv-ta-sms-propozicyi-na-viborchomu-okruz-205. 

html). 

СМС-привітання – Українські бійці, які зараз знаходяться в районі Широкіного, отримують 

«смс-привітання» від російського оператора мобільного зв’язку (http://patrioty.org.ua/rossiya-blizhe-

rosiyski-operatori-rozsilayut-biytsyam-ato-sms-ki/)  

СМС-режим – Далі відбувається закодоване, схоже на гру в шпигунів, листування електронною 

поштою чи спілкування в соцмережі або смс-режимі за допомогою комунікаційних пристроїв (ІЗ, № 51, 

22.12.2011, с. 13). 

СМС-реклама – Смс-реклама в 2,5 рази продуктивніша за телевізійну рекламу і в 4 рази – від 

радіореклами (http://www.dali.te.ua/uk/blog/80-efectyvna-reclama.html). 

СМС-розсилки – Також джерелом інформації є відомості про стан мобільного рахунку жертви 

і злочинця в той чи інший період, свідчення свідків, дані про телефонні переговори (смс-розсилки) й 

переказ коштів на номер лиходія (ІЗ, № 6, 12.02.2015, с. 22). 

СМС-сервіс – Однак знайомі з інституту залишилися, а коли виникла ідея створення смс-сервісу, 

колишні зв’язки знадобилися (http://4840.su/index.php?option=com_content&view= article&id). 

СМС-спам – це розсилка смс-повідомлень рекламного змісту, яка здійснюється на мобильні 

термінали абонентів без їх попередньої згоди, або така, що спеціально вводять абонентів в оману 

стосовно характеру цих смс-повідомлень або їх відправника (https://atompark.com/members/sms/ 

terms?l=ua), напр.: Розсилка смс-спаму за допомогою ePochta SMS суворо заборонена  (https://atompark. 

com/members/sms/terms?l=ua). 

СМС-шахраї – Смс-шахраї вже понад 4 місяці «дарують» неіснуючі автівки (http://2plus2.ua/ 

video/article/sms-shahrayi-384672895.html). 

СМС-шлюз – Існує декілька варіантів застосування нашого смс-шлюзу … (http://www. 

epochtasms.com.ua/ua/api/). 

СМС-щоденник – Пропонуємо сьогодні ідею впровадження сервісу «смс-щоденник» (http://www. 

business.esc.lviv.ua/sms-schodennyk-novi-tehnolohiji-v-biznesi/). 

Снайпінг (англ. sniping) – 1) снайперська стрільба; школа снайпінгу (СУМ 2011, с. 325); 2) це 

мистецство мисливця у поєднанні з хитрістю браконьєра і майстерністю влучного стрільця, що 

озброєний найкращою зброєю, яку може дати наука (http://mobile.facebook.com/ukrsniping/about?), напр.: 

Миколаївські десантники 79-ї окремої аеромобільної бригади проходять місячний курс снайпінгу ... 

(http://www.golos.com.ua/article/). 

http://ogo.ua/articles/view/2015-02-13/59393
http://antikor.com.ua/articles/53575-golova_sbu_nadsilav_sms-instruktsiji
http://telebudka.com.ua/
http://4840.su/index.php
https://atompark.com/members/
https://atompark/
http://2plus2.ua/
http://www/
http://www/
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Снек (англ. snack) – 1) легка, дрібна, хрустка закуска, для споживання якої не потрібні ні ложки, 

ні виделки, – її можна з’їсти на ходу, не витративши ні секунди на приготування (http://missis. 

webfermerstvo.orgua/ce-korysno-znaty/shho-take-snek.php), напр.: Снеки – це безліч чипсів, пластівців, 

фліпсов, паличок, горішків, підірваних зерен, дрібного печива і навіть сухих фруктів (http:// 

missis.webfermerstvo.org.ua/ce-korysno-znaty/shho-take-snek.php); 2) їжа для швидкого вгамування голоду 

або втіхи смаку (http://fermeru.com.ua/crop/garden/160-biznes-na-sukhofruktakh-v-ukraini-mozhlyvosti-

tendentsii-tsiny-ohliad), напр.: Сьогодні у світі росте популярність так званих «здорових снеків», які 

виробляються без консервантів, підсилювачів смаку та барвників, зазвичай – на основі горіхів, злаків та 

сухофруктів (http://fermeru.com.ua/crop/garden/160-biznes-na-sukhofruktakh-v-ukraini-mozhlyvosti-

tendentsii-tsiny-ohliad). 

Снек-бар – це заклади ресторанного господарства, що поєднують у собі функції бару та 

закусочної (http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ua/chapter-2146/), напр.: Снек-бар, або бар-

закусочна – це спеціалізований заклад, розрахований на швидке обслуговування споживачів (http:// 

pidruchniki.com/11200611/turizm/). 

Снек-експорт – ТОВ «Снек-експорт» і ще три компанії, які входять до групи підприємств, 

близьких до новообраного народному депутату від Радикальної партії Сергію Рибалка, подали в суд на 

одну з найбільших мереж супермаркетів компанію «АТБ» за непогашення боргових зобов’язань 

(http://www.rbc.ua/ukr/interview/zamestitel-gendirektora). 

Снек-контект – Снек-контент – захоплюємо увагу споживача за кілька секунд (http://iline.in.ua/ 

inshe/snek-kontent-zaxoplyuyemo-uvagu-spozhivacha-za-kilka-sekund.html). 

Снек-меню – Біля входу в ресторан – барна зона, тут варять ароматну каву і пропонують снек-

меню тим, хто поспішає або ж не хоче сидіти за столом  на самоті  (http://mydim.ua/companies/ 

food/bazaar/). 

Снекові індустрії – Снекові індустрії провідних країн світу отримують прибутки в мільярди 

доларів щороку (http://fermeru.com.ua/crop/garden/160-biznes-na-sukhofruktakh-v-ukraini-mozhlyvosti-

tendentsii-tsiny-ohliad). 

Снікерси (англ. sneakers) – різновид кросівок з гнучкою гумовою підошвоюіз шкіряним або 

текстильним верхом. Як застібки, здебільшого, виступають шнурки або липучки (http://women.in.ua/z-

chym-nosyty-snikersy.html), напр.: Зараз навіть під сукню «от кутюр» одягають снікерси (жіночі 

прогулянкові кросівки) (М1, № 3, березень, 2015, с. 4). 

Спінбординг (англ. snowboarding) – Команди-учасниці змагатимуться з вейкбордингу, 

воднолижного спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного 

волейболу, футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, 

сніпбордингу, брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, 

с. 24). 

Сніпет (англ. snippet) – фрагмент текстової інформації сайту, що виводиться пошуковиком в 

результаті пошуку (http://igroup.com.ua/seo-articles/snippet/), напр.: Так як в сніпеті підсвічуються 

ключові слова, що вводиться користувачем в пошукову форму, він дозволяє оцінити зміст веб-сторінки 

без переходу за посиланням(http://igroup.com.ua/seo-articles/snippet/). 

Сніфінг (англ. sniffing) – це сукупність заходів з перехоплення мережевого трафіку (https://yandex. 

ua/search/?text=Сніфінг), напр.: Будь-які форми прямого доступу до баз даних сайту, включаючи грабінг, 

сніфінг, вважаються незаконними та підлягають переслідуванню згідно з чинним законодавством 

України (http://www.dlab.com.ua/guarantees). 

Сніфер (англ. sniffer) – це програма, яка працює на рівні мережевого адаптера NIC (канальний 

рівень) і прихованим чином перехоплює увесь трафік (http://www.studfiles.ru/preview/5065060/page:2/), 

напр.: Для пошуку джерела цієї проблеми дуже зручно використовувати сніфери (http://www.kpi. 

kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/521/s145.pdf). 

Сніфері (англ. sniff) – це програми відкладають інформацію про користувача в спеціальні файли, 

звані Лог Сніфер (https://i-cent.org.ua/sniferi-viznachiti-ip-adresu-i-diznatisja-misto-i/), напр.: Засоби 

перехоплення трафіку (сніфері) – програми, які дозволяють перехоплювати дані, що передаються по 

мережах електрозв’язку (ЗМР 2 2009, с. 57). 

Сноркелінг (англ. snorkeling) – плавання по поверхні води в масці та з трубкою (http://uaeta.org/ 

ua/tourism/8), напр.: Сноркелінг дозволяє вивчати неглибоке морське дно без особливих зусиль та 

спеціального спорядження, тому цей вид активного відпочинку є доступним і поширеним (http://uaeta. 

org/ua/tourism/8). 

Сноуборд (англ. snowboard) – 1) одна широка дошка для катання по снігу з гір (УЛ 2005, с. 76); 2) 

спортивний снаряд, призначений для швидкісного спуску з засніжених схилів і гір  (http://sportstermin. 

http://missis/
http://fermeru/
http://tourism-book/
http://www.rbc.ua/ukr/interview/zamestitel-gendirektora-snek-eksport-sergey-belyy--31102014090000
http://iline.in.ua/
http://women.in.ua/z-chym-nosyty-snikersy
http://women.in.ua/z-chym-nosyty-snikersy
https://yandex/
http://www/
http://uaeta/
http://uaeta/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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blogspot.com/2015/12/blog-post_57.html), напр.: Сноуборд – наче мустанг, якого треба об’їздити й 

подружитися з ним (М1, № 2 лютий 2014, с. 10). 

Сноуборд-крос – вільний спуск з подоланням перешкод по трасі одночасно 4 – 6 чоловік (http:// 

mustang.lviv.ua/archives/896). 

Сноуборд-парк – Дошки для фрістайлу можуть призначатися для окремих його різновидів: біг-

ейра, хаф-пайпа, сноуборд-парка і т. д. (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Сноуборд). 

Сноуборд-стиль – Фрістайл – самий видовищний і активний сноуборд-стиль (http://rosport. 

com.ua/articles/snow-art/122-vybir-snouborda-kilka-porad) 

Сноуборд-школа – Сноуборд-школа Буковель (http://rabota.ua/ua/company1127487/vacancy 

4819492). 

Сноубординг (англ. snowboarding) – 1) швидкісний спуск по схилах гір, покритих снігом, за 

допомогою snowboard’a (http://karematy.com/?p=943), напр.: Сноубординг – спуск по снігу із гірських 

схилів на спеціально обладнаній дошці (http://ua.textreferat.com/referat-481-5.html); 2) Для молодого в 

країні виду спорту – сноубордингу – тоді (Олімпійські ігри 2010 у Ванкувері) це був успіх 

(М1, № 2, лютий 2014, с. 10); 3) Сноубординг офіційно визнали із технічно найскладніших видів спорту 

(М1, № 2, лютий 2014, с. 11). 

Сноубордист – той, хто займається сноубордингом (НСІС 2008, с. 569), напр.: Найшвидший 

сноубордист Великобританії Джеймі Бароу продемонстрував смертельно небезпечний трюк, проїхався 

на сноуборді, причепленому до літака, вдовж злітної смуги (ІЗ, № 6, 12.02.2015, с. 30). 

Сноубордистка – Аннамарі Чундак – відома українська сноубордистка, яку спортивні аналітики 

називають надією Олімпійських ігор у Сочі (М1, № 2, лютий 2014, с. 10). 

Сноубордична куртка – різновид одягу, напр.: Лижна і сноубордична куртка, також підходить 

для повсякденного використання (http://rosport.com.ua/shop/product/view/350/6945). 

Сноубордичний – Це не звичайний сноубордичний табір  на якому вам  доведеться  побувати  

(http://snowboarding.com.ua/forum/). 

Сноукайтинг (англ. snowkiting) – виконання рухів ковзання і трюків на льоду або ж на покритті зі 

снігу, допомагаючи собі утриманням кайта (http://karematy.com/?p=943), напр.: Сноукайтинг поєднує 

катання на сноуборді з управлінням кайтом (http://donetsk.bodo.ua/ua/go/snoukajting/). 

Снокайтингіст – той хто займається сноукайтингом.  

Сноукайтингістка – спортсменка, яка займається сноукайтингом. 

Сноукет (англ. snowket) – це спеціальна машина для підготовки гірськолижних трас, але  з  

пасажирською кабіною (http://naprirode.at.ua/blog/frirajd_kataemosja_bez_pravil), напр.: Крім цього всього 

є ще сноукетскінг, коли тебе закидають на вершину  гори за  допомогою сноукета  (http://naprirode. 

at.ua/blog/frirajd_kataemosja_bez_pravil). 

Сноумотобординг (англ. snowmotobording) – катання сноубордиста за принципом водних лиж або 

вейкбордингу, тільки замість катера використовується мотоцикл або снігохід, а замість води – сніг 

(http://vipreferat.net/page,5,239849-Vidy-lyzhnogo-sporta.html). 

Сноукетскінг (англ. snowketsking) – підйом лижників (сноубордистів) на вершину гори за 

допомогою сноукета-ратрака з пасажирської кабіною (http://vipreferat.net/page,5,239849-Vidy-lyzhnogo-

sporta.html). 

Сноускейт (англ. snowskate) – це гібрид сноубюорду і скейта (http://kasto.com.ua/chi-mozhna-

katatisja-na-snouskejte-po-rivnij.html), Сноускейт являє собою цілісну пластикову дошку з невеликим 

конкейвом, дуже схожу на скейт, але трохи більших розмірів (http://alls.in.ua/21534-snouskejjt-rozvaga-

dlya-ekstremaliv.html), напр.: Сноускейти Santa Cruz відрізняються більшою товщиною і, відповідно, 

великою вагою і міцністю (http://alls.in.ua/21534-snouskejjt-rozvaga-dlya-ekstremaliv.html). 

Сонцемобіль (англ. sunmobile) – це електромобіль, обладнаний фотоелектричними 

перетворювачами (сонячними батареями) досить великої потужності, у яких енергія світла 

перетворюється на електричний струм, який живить тяговий двигун, і  заряджаючий  акумулятори  

(http://bukvar.su/transport/page,6,67050-Novye-vidy-transporta.html), напр.: Інша річ сонцемобиль – 

різновид електромобіля, що одержує електроенергію від бортових або стаціонарних 

фотоперетворювачів (http://ur.co.ua/112/768-1-solnechnyiy-transport.html). 

Софт (англ. soft) – інф. програмне забезпечення, програмні засоби; софтвер (НСІС 2008, с. 571), 

напр.: Безкоштовне програмне забезпечення (ПЗ або софт) – це програмне забезпечення, яке можна 

отримати і користуватися ним легально, не сплачуючи за нього грошей (http://vidpo.net/de-mozhna-

skachati-bezkoshtovnij-soft.htm). 

Софт-аналіз – це аналіз сильних (strength) та слабких (failure) сторін, а також можливостей 

розвитку (opportunity) і ризиків (threat) (http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/78/12/), напр.: В економічній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3-%D0%B5%D0%B9%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3-%D0%B5%D0%B9%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF
http://www.gpedia.com/
http://rosport/
http://rabota.ua/ua/company
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://rosport.com.ua/
http://snowboarding/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://alls.in.ua/21534-snouskejjt-rozvaga-dlya-ekstremaliv
http://alls.in.ua/21534-snouskejjt-rozvaga-dlya-ekstremaliv
http://alls.in.ua/21534-snouskejjt-rozvaga
http://bukvar.su/transport/page,6,67050-Novye-vidy-transporta.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://vidpo/
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літературі софт-аналіз називають ще свот-аналізом (swot-analysis, в цьому випадку слабкі сторони в 

перекладі W – Weakness) (http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/ 78/12/). 

Софт-бол – командний вид спорту, який є найближчим родичем  бейсболу і  користується  

популярністю у дівчат  (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/softbol-shho-ce-take/), напр.: М’яч для софт-

болу дійсно м’який, що відповідає перекладу слова «soft»  (http://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/softbol-shho-

ce-take/). 

Софт-капітал – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Софт-клаб – назва компанії (ЄДР 2012). 

Софт-краш – Термін софт-краш відноситься до відеороликів, в яких давлять дрібних тварин, 

зазвичай безхребетних (черв’яки, павуки і т. п.) (http://e-uman.org.ua/index.php). 

Софт-лайн (англ. soft-line) – назва сервісного центру, що знаходиться  за адресою: в м. Луцк, вул. 

Стуса, 11. 

Софт@Mail.Ru – Софт@Mail.Ru – це анотований російський інтернет-каталог, який містить 

велику кількість безкоштовного і умовно безкоштовного (http://antyseptyky.com/tag/majl/). 

Софт-майстр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Софт-маркет – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Софт-рок – узагальнений термін, пов’язаний з мелодичними і ліричними піснями в музиці року, 

антипод хард-року (ВТССУМ 2009, с. 1359), напр.: І таке явище ані трохи не дивне – спочатку софт-

рок був створений для широкого спектру меломанів і, на відміну від жорстких форм року (хард-рок, 

метал, хард-метал і т. д.), софт-рок можна слухати і для розслаблення і для стимулювання відпочинку, 

і просто для душі (http://online-radio.com.ua/ua/zarubezhnye-radiostancii-ukr/502-soft-rock-sky.html). 

Софт-сервіс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Софт-Серв – В науковій школі професора Володимира Пасічника пройшли вишкіл та отримали 

путівку в науково-професійне життя – Малюта Тетяна – нині провідний професор Нью-Йоркського 

університету, Яцишин Юрій – завідувач кафедри інституту при Міністерстві економіки України, 

Тавпаш Юрій – один з директорів фірми „Світоч", Кицмей Тарас та Любінець Ярослав – президент та 

віце-президент компанії «Софт-Серв», Сергєєв Олег – директор Львівської філії Укрсоцбанку, 

Пелещишин Андрій та Жежнич Павло – молоді доктори наук, професори львівської політехніки 

(http://vgolos.com.ua). 

Софт-твер – 1) програмне забезпечення, програмні засоби; 2) перен. інтелектуальний капітал, 

сукупність плідних ідей, думок, розробок (ССІС 2006, с. 637). 

Софт-трейд – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Софт-центр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Софтина – жарг. комп’ютерна програма, напр.: У першому випадку це звичайна софтина, що 

запускається на локальному комп’ютері, у другому – сервіс, для роботи з яким потрібно лише браузер і 

зв’язок з мережею (http://karolino-tour.com.ua/programma_avignon_concept_2008.html). 

Спагеті (італ. spaghetti) – 1) макарони видовженої форми із прісного тіста, подібно до вермішелі 

(НСІС 2008, с. 572); 2) це один з видів італійської пасти (http://www.taste-ukraine.com/show_article. 

php?lang=ua&id=143), напр.: До спагеті відмінно підходить як біле, так і червоне вино, м’ясо, риба, 

морепродукти, овочі, сири і трави (http://kook.com.ua/Sousy-dlya-spagetti.html); 3) назва ресторану, який 

знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 44. 

Спагеті-код – Особисто для мене, програму в класичному PHP стилі легше зрозуміти і 

реструктуризовувати, навіть якщо вона деградувала в спагеті-код з PHP і HTML (http://codeguida. 

com/post/334/). 

Спагетіні (італ. spaghettini) – Тонші спагеті називаються «спагетіні» (італ. spaghettini), 

товстіші спагеті – «спагетоні» (італ. spaghettoni) (http://jisty.com.ua/spageti). 

Спагетоні (італ. spaghettoni) – Тонші спагеті називаються «спагетіні» (італ. spaghettini), 

товстіші спагеті – «спагетоні» (італ. spaghettoni) (http://jisty.com.ua/spageti). 

Спа (лат. SPA – Sаnitas pro Aqua) – це процедурний комплекс, який спрямований на поліпшення 

фізичного і духовного стану людини (http://medictest.net/dermatologiya/147-spaspa-proceduri.html), напр.: 

Спа ефективно використовуються в лікуванні і профілактиці целюліту, пігментних  плям і  

профілактики захворювань шкіри (http://medictest.net/dermatologiya/147-spaspa-proceduri.html). 

Спа-басейн – басейн з використанням гідромасажу, напр.: Унікальність спа-басейну Lay-Z-SPA 

полягає в можливості швидко зібрати або розібрати його – як правило, час складання не перевищує 15 

хвилин (http://www.pool-market.com/uk/bassejny-bestway/naduvnoj-spa-bassejn). 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/
http://moyaosvita.com/
http://moyaosvita.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:Софт@Mail.Ru
http://antyseptyky.com/
http://vgolos.com.ua/
http://karolino-tour.com.ua/programma_
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.taste-ukraine.com/show_article.%20php?lang=ua&id=143
http://www.taste-ukraine.com/show_article.%20php?lang=ua&id=143
http://kook.com.ua/Sousy-dlya-spagetti
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://medictest.net/
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Спа-бронзування – різновид спа-процедур, напр.: У спа-бронзування входить попередній розігрів 

в інфрачервоній капсулі, сауні або хамамі, пілінг, нанесення автозасмаги і зволоження (http://lubov-

plus.org.ua/korysni-porady-2/). 

Спа-відновлення – різновид спа-процедур для волосся, напр.: Студія нарощування та 

відновлення волосся запрошує прийти на процедуру кератинування спа-відновлення та випрямлення 

волосся (http://beauty.inforico.com.ua/salony-krasoty-uslugi-chastnyh-masterov-c490/keratinove-spa). 

Спа-відпочинок – Лумшори або спа-відпочинок по-українськи (http://porteuropa.eu/ua/ukraina/ 

ukraina/2246). 

Спа-віла – Спа-віла «Шоколад» запрошує Вас поєднати лікування та відпочинок (http://www.iks. 

com.ua/ukr/catalog/). 

Спа-води – Віддайтесь течіі, дослухайтесь до свого внутрішнього голосу, відчуйте силу спа-вод 

Едем Резорту, поживчу енергію яких розкрив ще Парацельс сотні років тому (http://edem-resort.com. 

ua/spa). 

Спа-вояж – назва туристичної компанії (ЄДР 2012). 

Спа-готель – у готелі, який надає спа-послуги, 26 березня в м. Трускавці (спа-готель «Женева») 

відбувся методичний семінар голів районних державних адміністрацій, голів районних рад, заступників, 

керівників відділів освіти, директорів шкіл, методистів та шкільних психологів Самбірського, 

Старосамбірського, Сколівського, Турківського, Стрийського районів на тему: «Шкільний методист-

психолог: виклики часу» (http://osvitportal.loda.gov.ua/). 

Спа-день – Спа-день від «Razom»: як це було (http://varosh.com.ua/all/post/novinyshow/spaden-vid-

razom-yak-ce-bulo#). 

Спа-дизайн – Розробка спа-дизайну супроводжується підготовкою проектувальниками компанії 

«Інтерком» комплекту проектної документаціі (http://www.intercom.in.ua/ua/services/). 

Спа-дівичвечер – Спа-дівичвечір – що це? (http://www.bodo.ua/ua/go/spa-devichnik/). 

Спа-догляд – Спа-догляд класу Люкс з косметикою «Термі» в салоні краси «Сіті-Шик» (http:// 

www.citychic.com.ua/послуги/). 

Спа-індустрія – Тим більше, що ці дві сфери в спа-індустрії пов’язані найтіснішим чином (http:// 

megasite.in.ua/93148). 

Спа-інтер – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Спа-капсула – Спа-капсула і обгортання водоростями створені для моделювання красивих 

контурів тіла (http://uwm.com.ua/node/3927). 

Спа-клуб – Наш спа-клуб – це процедурний комплекс, ідея якого в силу своєї гнучкості, як не 

можна краще відповідає епосі всеосяжної інтеграції (http://www.ukrain.travel/dr-uk/4328-spa-klub). 

Спа-комплекс – Багатофункціональний спа-комплекс готелю «Брайтон» пропонує різні 

процедури, розроблені як для жінок, так і чоловіків. Індивідуальний підхід у підборі програм забезпечить 

більшу ефективність і принесе тілу величезну користь  (http://likuvan.in.ua/spa-kompleks). 

Спа-консультант – Чого очікувати від обгортання тіла залежить від того, хто про це 

говорить – спа-консультант або лікар (http://olympica.com.ua/391850-spa-posluga). 

Спа-курорт – великий спа-комплекс, який спеціалізується на багатоденних оздоровчіх програмах, 

з використанням природного та кліматичного фактору (http://lady.tochka.net/ua/13095-pobaluy-svoe-telo-

elitnymi-spa-protsedurami/), напр.: Дізнайся також про те, де розташований найкращий спа-курорт у 

світі (http://lady.tochka.net/ua/13095-pobaluy-svoe-telo-elitnymi-spa-protsedurami/). 

Спа-майстер – Для того, щоб бути спа-майстром, недостатньо володіти лише навичками 

медичного масажу (http://www.cprm.ru/uk/article/chto-dolzhen-umet-spa-master.php). 

Спа-манікюр – Спа-манікюр – це комплекс процедур, в результаті яких шкіра рук 

омолоджується і зволожується, набуває здорового доглянутого вигляду, нігті перестають 

розшаровуватися і ламатися, набувають блиску і чіткого контуру (http://women.in.ua/spa-manikyur-

rozkishnyj-dohlyad-dlya-ruk.html). 

Спа-масаж – Спа-масаж – це важливий інструмент, який сприяє розвитку особистості сучасної 

людини. З часів зародження «спа» і протягом довгого періоду він головним чином пов’язувався з 

гідроликуванням (http://paradise-mass.lviv.ua/uk/article/spa-masazh-dlya-cholovikiv). 

Спа-меню – Спа-меню для гурманів (http://megasite.in.ua/93148-podarunki-blizkim-na-vsi-vipadki). 

http://lubov-plus.org.ua/mystetstvo-pryvablyvosti/korysni-porady/vydy-pilinhu-dlya-oblychchya-i-tila/
http://www.iks/
http://edem-resort/
http://varosh.com.ua/
http://www.intercom.in.ua/
http://uwm/
http://likuvan.in/
http://lady.tochka.net/ua/
http://www/
http://megasite.in.ua/
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Спа-послуги – Спа-готель – готель, який надає спа-послуги, 26 березня в м. Трускавці (спа-

готель «Женева») відбувся методичний семінар голів районних державних адміністрацій, голів 

районних рад, заступників, керівників відділів освіти, директорів шкіл, методистів та шкільних 

психологів Самбірського, Старосамбірського, Сколівського, Турківського, Стрийського районів на 

тему: «Шкільний методист-психолог виклики часу» (http://osvitportal.loda.gov.ua/). 

Спа-програма – Спа-програми з догляду за тілом – це цілий ритуал краси, здоров’я і 

задоволення! (http://www.posad-hotel.com.ua/ua/offers/0/90), напр.: Першим етапом цієї унікальної спа-

програми є легке розпарювання в сауні (фінській або турецькій, за Вашим вибором), потім ‒ пілінг-

видалення, відлущування верхнього ороговівшого шару шкіри. Пілінг виконується за допомогою 

спеціальної руковички Кесе і може бути шоколадним, кокосовим, кавовим або чайним – на Ваше 

вподобання (http://www.posad-hotel.com.ua/ua/offers/0/90). 

Спа-процедури – це будь-які процедури, які пропонуються в конкретному спа,і вони можуть бути 

дуже різними (http://a-yak.com/spa-proceduri-dlya-tila-i-dlya-dushi/), напр.: Це одна з найпопулярніших 

спа-процедур у всьому світі (http://a-yak.com/spa-proceduri-dlya-tila-i-dlya-dushi/). 

Спа-ринок – «Спа-ринок давно перестав орієнтуватися на закриту касту міської еліти», – 

пояснює директор салону «SPA-Relax» Наргіз Салєєва (http://megasite.in.ua/93148-podarunki-blizkim-na-

vsi-vipadki-zhittya-vid-spa-relaks.html). 

Спа-салон – Любов Полежай, яку в ЗМІ називають «коханкою» екс-президента України Віктора 

Януковича, володіє спа-салоном VIP-рівня Crystal SPA (http://tyzhden.ua/Author/444/Publications/). 

Спа-сауна – Відвідавши спа-сауну ви переконаєтеся, що це обов’язкова складова здорового 

способу життя (http://yaremche-hotel.org.ua/ua/spa). 

Спа-система – Масаж, який забезпечують форсунки спа-системи, знімає напругу в м’язах і 

заспокоює нерви навколо них (http://school-306.kiev.ua/2013/10/gidromasazhni-basejni-spa-v-pitannjah-i/). 

Спа-тур – Оздоровчий спа-тур – це реальний шанс здійснити всі Ваші прагнення: кинути курити, 

позбутися зайвої ваги, зняти стрес і поправити своє здоров’я (http://ukr.seasons-spa.com/SPA/spa-tours/). 

Спа-туризм – «Ми зацікавлені в зимовому туризмі, в гірськолижних центрах, в тому, щоб 

розв’язати інфраструктурні проблеми. Ми допомагатимемо зусиллям на місцевому рівні щодо розвитку 

таких форм туризму, як сільський, екологічний, паломницький, спа-туризм»,–сказала Кефалоянні 

(http://www.newsru.ua/ukraine/13jan2014/bezvizo.html). 

Спа-центр – Лотами «грошового змагання» стали: … спа-процедури від спа-центру комплексу 

«ШКІПЕР» … (http://pulsar-irpin.com.ua/kultura/prekrasn%D1%96she-za-bal-moje-buti-t%D1%96lki). 

Спам (англ. spam) – 1) м’ясний продукт в післявоєнній Британії, напр.: Навіть у післявоєнній 

Британії, охопленій економічною кризою, спам був чи не єдиним м’ясним продуктом острів’ян 

(ІЗ, № 13, 28.03.2014, с. 26); 2) некорисна інформація рекламного характеру, яка розсилається великій 

кількості абонентів електронної пошти (ССЛіЖ 2009, с. 319), напр.: слово спам (від англійського spam – 

«spicedham», тобто «пряна шинка»), що нині асоціюється зі світом інформаційних технологій (М, № 3, 

28.03.2013, с. 26). 

Спам-атака – Пізніше редактори facebook-сторінки Ангели Меркель назвали навалу коментарів 

під її постами спам-атакою (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/07/140715_merkel_ 

ribbentrop_sx). 

Спам-база – Спам-бази, товари та послуги, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці 

(http://olx.ua/uk/help/about/perelk-zaboronenih-tovarv-poslug/). 

Спам-блог – Ну, в Блогер.ком є такий термін «спам-блог», тому це вже проблема у визначенні 

самого поняття, як його розуміти (http://electric.org.ua/old/my/zlisnyj-spamer.html). 

Спам-бот (англ. spam-boоt) – Спамери пишуть спеціальні програми (спам-бот), які сканують 

різні сайти і форуми, дошки оголошень, вишукуючи несховані користувачами адреси електронної 

пошти (http://vidpoviday.com/shho-take-spam). 

Спам-ботнет (англ. spam-botnet) – На конференції RSA 2011 року в Сан-Франциско було 

встановлено, що найбільший і найпродуктивніший спам-ботнет у світі на сьогоднішній день – це 

Rustock, що нараховує 250000 ботів. І його розмір, а також неослабна міць нерозривно пов’язані з 

технологіями, що постійно розвиваються, говорить нове дослідження (http://websecurity.com.ua/4962/). 

Спам-лист – … засіб доставки шкідливого коду (при цьому шкідлива програма може бути як у 

додатку до листа, так і на сайті, який відкриється за посиланням зі спам-листа (М, № 3, 28.03.2013, 

с. 27). 

Спам-повідомлення – Однак відмести всі спам-повідомлення, хай які якісні не були фільтри, не 

пошкодивши при цьому легітимної кореспонденції, неможливо (М, № 3, 28.03.2013, с. 27). 

http://www.posad-hotel.com.ua/ua/offers/0/90
http://www.posad-hotel.com.ua/ua/offers/0/90
http://tyzhden.ua/
http://www.bbc.co.uk/
http://electric.org.ua/old/my/zlisnyj-spamer
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Спам-програма – Якщо спам-програма успішно додає дані у форму й вони розміщаються на 

сторінці, то така сторінка попадає в загальну базу даних для подальшого систематичного додавання 

спаму (від 1 – 3 разів у день) (http://master-web.com.ua/e/96). 

Спам-реклама – Недобросовісна спам-реклама, атаки на певні ресурси, крадіжка банківських 

рахунків користувачів або просто продаж або здача в оренду ботнету дозволяє своєму власникові 

заробляти хороші гроші (http://zillya.ua/shcho-take-botnet-i-yak-diznatisya-shcho-vash-kompyuter-«zombi»). 

Спам-роботи – Спам-роботи, на сьогоднішній день, за рівнем технологій досягають високих 

вершин (http://master-web.com.ua/e/96). 

Спам-розсилка – Кримінальний кодекс України пропонують доповнити статтею 362-3 про 

кримінальну відповідальність за порушення, пов’язані зі спам-розсилками  (http://joomla-ua.org/news/ 

network/1534). 

Спам-фільтр – Існують спеціально створені спам-фільтри (М, № 3, 28.03.2013, с. 27). 

Спам-хаус – Причиною атаки, ймовірно, стала суперечка між групою «Спам-хаус», що 

базується в Лондоні і Женеві, яка допомагає службам електронної пошти боротися зі спамом, і 

голандською хостинговою компанією «Кібербункер», що надає послуги розміщення 

інформації на серверах. Детальніше читайте на УНІАН (http://www.unian.ua/world/768778-grupa-

hakeriv). 

Спамер (англ. spamer) – ті, хо розсилає непотрібні електроні листи (http://v-v-v.com.ua/hto-taki-

spameri.html), напр.: Спамер практично нічого не платить за те, що передає пошту (М, № 3, 

28.03.2013, с. 27). 

Спамінг (англ. spamming) – використання технік, призводить до спотворення і погіршення 

результатів відповідей пошукової системи на запити користувачів (http://easy-code.com.ua/2011/04/ 

glosarij-terminiv). 

Спідскейтер (англ. speadskatеr) – Дворічний Микита тепер – офіційно наймолодший спідскейтер 

України (http://tsn.ua/vypusky/tsn_osoblyve/). 

Спікерфон (англ. speakerphone) – це пристрій з вбудованим динаміком і мікрофоном на 

спіральному шнурі, який закінчується 3,5-міліметровим джеком (http://gadget-explorer.com/frunny-gifts/ 

spikerfon-u-viglyadi-politseyskoyi-ratsiyi), напр.: Аби пікетувальники отримали інформацію з перших 

вуст, вона через спікерфон поспілкувалася мобільним телефоном з командиром батальйону «Збруч» 

Ігорем Ларіним (http://zz.te.ua/pershyh-pivsotni-bijtsiv-bataljonu-zbruch). 

Спінбайк (англ. spinbike) – це кардіотренажер, вправи на якому схожі з їздою на  професійному  

велосипеді для велотреку (http://www.benefit.net.ua/?view=spinbaik&lan=Ua), напр.: Спінбайк – це гарне 

тренування для спортсменів і людей, небайдужих до велоспорту  (http://www.benefit.net.ua/?view= 

spinbaik&lan=Ua). 

Спінбайк-аеробіка – це заняття, які проводяться з використанням спеціального велотренажера, 

який імітує основні елементи рухової  діяльності спортсмена-велосипедиста (http://lib.lntu.info/book/ 

tf/fiz_vuh/2012/12-63/page22.html), напр.: Серед новинок на українському ринку наші фітнес-програми по 

спінбайк-аеробіці та джамп-воркаут (http://ua.dorogovkaz.com/fitnes-club_forever.php). 

Спінер (англ. spinner) – це міні-тренажер для пальців з підшипником по центру (http://novy.tv/ua/g-

space/news/2017/06/14/spiner-u-chomu-sekret-populyarnoyi-vertushki), напр.: Спінер розвиває дрібну 

моторику рук, допомагає зосередитися і розслабитися (http://novy.tv/ua/g-space/news/2017/06/14/spiner-

u-chomu-sekret-populyarnoyi-vertushki). 

Спін-офф (англ. spin-off) – це відгалуження від вже існуючого популярного художнього твору – 

книги, фільми, серіали, комп’ютерні ігри (http://faqukr.ru/mistectvo-ta-rozvagi/99726-spin-off-ce-

prodovzhennja-uspishnih-hudozhnih.html), напр.: Світова ж прем’єра першого спін-оффу до «Зоряних 

війн» призначена на 16 грудня 2016 року (http://socportal.info/2015/03/13/). 

Спінінг (англ. spining) – 1) спортивна снасть для лову риби (http://ellhow.ru/navchannja/30228-shho-

take-spining.html), напр.: Спінінг зручний тим, що його допомогою можна ловити як на природні, так і на 

штучні приманки (http://ellhow.ru/navchannja/30228-shho-take-spining.html); 2) заняття на велотренажерах 

(http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page=3). 

Спіч (англ. speech) – коротка застільна промова з нагоди торжества, ювілею тощо; тост (ССІС 

2008, с. 543). 

Спічрайтер – особа, яка готує промови та доповіді для посадовців (ССЛіЖ 2009, с. 320). 

Спічрайтинг – це створення тексту промови для виступу перед публікою, аудіо або 

відеопрезентацій, а також сценарію для рекламного ролика (http://www.go-top10.com/bank-statey/ 

spichrayting), напр.: Спічрайтинг же забезпечує максимальну кількість залучення потенційних 

споживачів (http://www.go-top10.com/bank-statey/spichrayting). 
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Спотер (англ. spotter) – це спеціальна людина, що займає позицію на автодромі, з якої добре видно 

ключеві ділянки траси (https://ua.motosport.com/f1/news/ch-lton-zaproponuvav-spos-b-zmenshennya-k-

llkost-avar-j-u-f1-902576/), напр.: До складу делегацій входили: керівник групи, прес-офіцер, офіцер 

зв’язку, спостерігачі (спотери) та їхній координатор (ІЗ, № 29, 19.07.2012, с. 18). 

Спойлер (англ. spoiler) – інформація про книгу, фільм, музичний альбом тощо, яка розкриває 

сюжет ще до особистого ознайомлення з предметом уваги і тому може зіпсувати враженя від твору 

(http://slovotvir.org.ua/words/spoiler), напр.: Вісім хвилин цього чи то тизера, чи то трейлера, чи то 

спойлера, як і Поводир, є територією втрачених можливостей, бо режисер нас не ризикнув 

перетворити матіосну попсу на щось більше вартісне, а так і лишився тупцяти на полонинах 

карпатського лубка (http://www.varianty.net/25025-hlamurnyi-tizer). 

Спред (англ. spread) – 1) одночасні купівля і продаж ф’ючерских контрактів на один і той же товар 

з різними термінами постачання; 2) одночасні купівля та продаж опціонів одного типу за різними цінами 

чи з різними датами закінчення їхніх термінів; 3) різниця між ціною покупця і ціною продавця у 

строкових валютних угодах; 4) різниця між ціною пропозиції акцій та ціною попиту на них; 5) амплітуда 

коливання цін (НСІС 2007, с. 720), напр.: Спред – це операція з опціонами, при якій Ваш дохід 

формується з різниці між премією, отриманою за проданий опціон, і премією, сплаченою за куплений 

опціон (http://diplomba.ru/work/5438). 

Спрединг (англ. spreading) – 1) операція полягає у термінах поставки з метою отримання 

комерційної вигоди від різниці в котируванні в одночасній купівлі і продажу ф’ючерсних контрактів з 

різними ціновими позиціями (наприклад, купівля березневих і продаж травневих контрактів) 

(http://www.vuzlib.su/birz_d/6-4.htm), напр.: У цьому виді спекуляції найбільш відомою є операція  

типу серед (спрединг, або стредл)  (http://rhw.in.ua/blog/spekuljativni_strategiji_na_birzhi/2015-04-27-

4847); 2) розростання океанічного дна в рифтових долинах серединно-океанічних хребтів. Це процес 

розсовування жорстких літосферних плит в області рифтів серединно-океанічних хребтів із постійним 

нарощуванням кори океанічного типу за рахунок матеріалу, що піднімається з верхньої мантії 

(http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini), напр.: Спрединг – розширення  

океанічного дна (http://ua-referat.com/Спрединг_океанічного_дна). 

Спрей (англ. spray) – 1) балончик із косметичною речовиною, що розпиляється під тиском, а 

також голівка такого балочика (НСІС 2008, с. 575), напр.: Головне, що повинен вміти спрей для носа при 

застуді – знімати закладеність і знищувати віруси і бактерії  (http://diagnoz.net.ua/instrukcii/30402-

sprey-dlya-nosa.html). 

Стайл-слалом (англ. style-slalom) – це їзда на роликових ковзанах (http://gazeta.ua/articles/vinnitsa-

newspaper/), напр.: До команди скейт-слалому можуть приєднатися усі бажаючі (http://gazeta.ua/ 

articles/vinnitsa-newspaper/). 

Стайл-текс (англ. style-текс) – назва компанії (ЄДР 2012), напр.: Компанія «Стайл-текс» 

пропонує вам сучасне дизайнерське рішення – римські штори (http://gardyna.com/rimski-shtori-kupiti-na-

zamovlennya). 

Стайлер (англ. styler) – це особливе пристосування, за зовнішнім виглядом нагадує звичайний фен 

(http://ubaradio.com/shoping/14271-stajler), напр.: Тонкий компактний стайлер – ідеальний варіант для 

укладання коротких стрижок (http://ubaradio.com/shoping/14271-stajler). 

Стайлінг (англ. styling) – 1) дизайн, художнє оформлення товару, спрямовані на приваблення 

покупця; 2) загальні вимоги до дизайну, що сприяють попиту на товар (ССІС 2008, с. 545); 3) створення 

укладання, за допомогою спеціальних фіксуючих засобів, які зберігають волосся в потрібному 

положенні певну кількість часу (http://ywoman.ru/page/stajling-dlja-volossja), напр.: І це не спроста, адже 

саме такі зачіски найчастіше тримати в порядку без допомоги стайлінгів просто неможливо (http:// 

ywoman.ru/page/stajling-dlja-volossja). 

Стантрайдинг (англ. stuntriding) – це трюкова їзда на мотоциклі (http://ukr.segodnya.ua/life/ 

lsociety/), напр.: Стантрайдинг відноситься до списку найнебезпечніших видів спорту (http://ukr. 

segodnya.ua/life/lsociety/). 

Старт-апи (англ. start-up) – сучасний тренд, про який ще 15 років тому нічого й не чули (http://pro-

biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup), напр.: Розробка старт-апів із програмного 

забезпечення набирає в Україні все більших обертів (М1, січень, 2015, с. 14). 

Стейдж (англ. stage) – це балон, який прикріплюють збоку або спереду на кільця BCD (http:// 

mixaaa.info/inshe/znachennya-dajverskix-terminiv.html). 

Стейдж-дайвінг – повідінка натовпу фанатів на концерті, найчастіше фанатів рок-групи, при 

якому одна людина забирається на сцену під час виступу колективу і стрибає в натовп, що намагається 

його утримати над собою руками (http://www.maria-online.com/sport/article.php?lg=uk&q=Стейдж-
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дайвінг), напр.: Під час виступу у фан-зоні палали феєрверки, горіли ліхтарики й запальнички, а 

вокаліст Дмитро Ігнатов, який часто практикує стейдж-дайвінг, відправився у далеке плавання по 

натовпу (http://bandershtat.org.ua/2015/08/01/). 

Стейдж-дизайн – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Стейдж-експеримент – назва фірми (ЄДР 2012). 

Стейдж-менеджер – Працюю зараз сценічним менеджером (у нас це називається стейдж-

менеджер) у нічному клубі «Cirque du Soir Dubai», концепія якого побудована на виступах артистів 

цирку (http://www.zvyagel.com.ua/?p=6749). 

Стейдж-сервіс – назва фірми (ЄДР 2012). 

Стемпінг (англ. stamping) – це процес нанесення малюнку на нігтьову пластину (http://neli.com.ua/ 

yak-nanosyty-stempinh.html). 

Стек (англ. stack) – 1) гнучка палиця з ремінною петлею, що використовується під час верхової 

їзди (НСІС 2008, с. 576); 2) структура даних з методом доступу до елементів LIFO (англ. Last In – First 

Out, «останнім прийшов – першим вийшов») (http://vidpo.net/shho-take-stek-v-programuvanni.html), напр.: 

Стек – це конструкція, яка часто зустрічається в програмуванні (http://vidpo.net/shho-take-stek-v-

programuvanni.html); 2) назва компанії (ЄДР 2012). 

Стек-комп’ютер – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Стек-контур – Група «Стек-контур» 

підконтрольна томському підприємцю Рінату Аминову (http://latestnewsresource.com/uk/news/). 

Стек-сервіс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Стек-софт – назва компанії (ЄДР 2012). 

Стек-спорт – назва фірми (ЄДР 2012). 

Стек-хаус – назва ресторану, напр.: Усі продукти, які використовують у Стек-хаусі. Jhe Strand 

Yrill, той сервіс та атмосфера, що оточує кожного гостя – все на найвищому рівні (М1, № 28 – 29, 

15 – 16.02.2013, с. 46). 

Стелс (англ. stealth) – це технологія зниження помітності для радара (http://fakty.ictv.ua/ 

ua/index/read-news/id/1550848), напр.: Ці бронетранспортери, створені за стандартами НАТО і з 

елементами «стелс» (http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1550848). 

Стелс-вірус – вірус, тим чи іншим способом приховує свою присутність  в системі  (http://www. 

studfiles.ru/preview/5376375/page:2/), напр.: Стелс-віруси (віруси-невидимки), що представляють собою 

досить досконалі програми, які перехоплюють звернення ДОС до заражених файлів або до секторів і 

підставляють замість себе не заражені ділянки інформації (http://ua-referat.com/Що_таке_віруси). 

Стелс-eкшн – жанр комп’ютерних ігор, у яких гравцеві потрібно непомітно пересуватися, 

ховатися, потаємно та, уникаючи виявлення, швидко вбивати ворогів, щоб виконати місію (http:// 

slovotvir.org. ua/words/stels-ekshn), напр.: Раніше це була типова пригода з елементами жахів навиворіт 

(не ми лякаємося, а нас), а тепер це чистий стелс-екшн з елементами відкритого світу (http://playua. 

net/oglyad-lucius-ii-the-prophecy/). 

Стелс-екшн-сцена – А це ще що за стелс-екшн-сцена? (з розмови). 

Стелс-ігри – Я, на жаль, не грав у цю гру, але можу запропонувати дуже хороші стелс-ігри, це 

вся серія Splinter Cell і Hitman (http://qn.zao.com.ua/pidkazhit-gru-zi-stels-ekshenom-i-shhob-bula/). 

Стелс-машина – Надзвукова «стелс-машина», оснащена за останнім словом техніки, стала 

об’єктом запеклих суперечок про її ціну, можливості та актуальності (http://wartime.org.ua/1126-10). 

Стелс-навігатор – Швидкість велосипеда «Стелс-навігатор» можна регулювати за допомогою 

перемикача (http://poradu.pp.ua/tehnka-tehnologyi/27579-velosiped-stels). 

Стелс-режим – це той стан ігрового персонажа, коли він може пересуватися безшумно і настільки 

ж безшумно ліквідувати супротивників (http://faqukr.ru/komp-juteri/69301-stels-rezhim). 

Стелс-компанія – нелегальна, незареєстрована компанія, яка купує і продає товар на готівку 

(ВТССУМ 2009, с. 1389). 

Стелс-сервіс – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Стелс-технологія – Наявні т. зв. стелс-технології не можна назвати стовідсотково вдалими, 

але і в повній безперспективності їх не звинуватиш (http://wartime.org.ua/2841). 

Стелс-юніт – Деякі з них доступні лише піхоті, вдала та продумна атака стелс-юнітами, на 

зразок фременів або саботерів, може полегшити Ваше життя (http://www.opengamer.com.ua/dune-

2000/). 

Степ-аeробіка (англ. step-аeробіка) – це інтенсивна ритмічна гімнастика з використанням 

підставки (степ-платформи), яка імітує сходинку (http://ukrhealth.net/shho-take-step-aerobika/), напр.: 

http://neli.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://fakty.ictv.ua/%20ua/index/read-news/id/1550848
http://fakty.ictv.ua/%20ua/index/read-news/id/1550848
http://www/
http://www/
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Рухи, які використовуються в степ-аеробіці, цілком прості, тому їх досить легко виконувати людям 

різного рівня підготовки і віку (http://ukrhealth.net/shho-take-step-aerobika/). 

Стилус (англ. stylus) – 1) пристрій оснащений низкою датчиків, які фіксують координати 

аксесуара у просторі та дають змогу записувати будь-які рухи: письмо та малювання, як на папері, так і 

уявне, у просторі (ІЗ, № 6, 12.02.2015, с. 30), напр.: Як приймач сигналів [для стилуса] може 

використовуватися iPad, або будь-який інший планшет, з’єднаний зі стилусом (ІЗ, № 6, 12.02.2015, 

с. 30); 2) це своєрідний олівець або ручка, за допомогою яких людина має повний контроль і керування 

сенсорним апаратом (http://e-ogo.com.ua/yak-pravilno-vibrati-stilus/). 

Стікер (англ. sticker) – це наклейка, етикетка, аплікація, мала форма поліграфії, яка  випускається 

на основі, що самоклеється (http://moemisto.lviv.ua/article/shcho-take-stiker), напр.: Стікери можуть 

використовуватися для реклами на транспорті, в метро, приміських електропоїздах і в людних місцях 

(http://moemisto.lviv.ua/article/shcho-take-stiker). 

Стікер-арт – один з видів графіті-мистецтва, сенс якого – зображання за допомогою наліпок 

(стікерів) (http://ukr-net.info/8585/), напр.: На жаль, як стікер-арт, так і графіті-напрямок в цілому 

поки що не отримали визнання серед жителів українських міст, незважаючи на потужний зміст 

(http://ukr-net.info/8585/). 

Стікер-закладка – це маленький паперовий виріб, який використовується  для різного  роду  

позначок (http://ua.papirus.com.ua/catalog/view/cid.667/), напр.: Стікер-закладка дає можливість легко 

знайти потрібний розділ в книзі записів, що буває дуже важливо, наприклад, під час виступу перед 

широкою глядацькою аудиторією, коли довгі пошуки належного місця в  тексті просто  неприпустимі 

(http://ua.papirus.com.ua/catalog/view/cid.667/). 

Стік-коректор – антибактеріальний коректор, напр.: Простий у використанні стік-коректор 

чудово маскує прищі й подразнення на шкірі (http://ua.oriflame.com/uk/products/product?code=21278). 

Стімер (англ. steamer) – 1) гарячий напій на основі збитого молока та сиропу (http://dimkavi. 

com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html); 2) спеціалізоване пристосування, яке використовують у процесі 

приготування такого різновиду кави як капучино (http://10000menu.ru/termini/16098-shho-take-

kapuchinator-stimer.html), напр.: Стімер прикріплюють до парової трубки звичайної кавомашини, яка 

варить еспресо (http://10000menu.ru/termini/16098-shho-take-kapuchinator-stimer.html). 

Сторітейлінг (англ. storytelling) – це мистецтво розповідати історії (http://shos.nvksg.com.ua/ 

torytelling_ta_struktura_kazki.html), напр.: Сторітейлінг (англ. storytelling), або розповідання історій, був 

винайдений і успішно випробуваний на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою міжнародної  

компанії Armstrong International (http://www.air-edu.com.ua/storitelling-yak-efektivniy-variant-

neformalnogo-navchannya/). 

Стопінг (англ. stopping) – 1) різновид операцій з цінними паперами, коли продають і купують 

одночасно однакові цінні папери з метою зменшення податків; 2) підкачування, сторінковий обмін між 

оперативною та зовнішньою пам'яттю. ування, сторінковий обмін між оперативною та зовнішньою  

пам'яттю (http://ukrainian_explanatory.academic.ru/161445/свопінг). 

Страйкбол (англ. strikeball) – це командна, військово-спортивна гра, максимально наближена до 

реальних бойових дій: повна імітація стрілецької зброї (автомати, пістолети), військової екіпіровки і 

правил ведення бою (http://patriotshop.com.ua/index.php?route=information/information), напр.: 

Найбільшою перевагою страйкболу є його макимальна наближеність до реальних військових дій (http:// 

www.panteon.te.ua/index.php?option=com). 

Страйкболіст – особа, яка займається страйкболом, напр.: Щоб стати страйкболістом, спершу 

потрібно мати найнеобхідніше спорядження та велике бажання (http://kolomyya.org/se/sites/pb/52296/). 

Страйкбольний – Якщо хочеш класно провести час в колі друзів ... отримати масу незабутніх 

вражень ... створити для себе активний відпочинок – тоді телефонуй за номером 068-300-31-41; 067-

130-88-50 та стань учасником страйкбольного клубу «АРСЕНАЛ» (https://vk.com/topic-27890607_ 

28342068). 

Стрейчинг (англ. stretching) – це система фізичних вправ, спрямованих на розтяжку  окремих  

груп м’язів, зв’язок, сухожиль (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/14?), 

напр.: Система тренування стрейчинг використовується як самостійний напрям, а окремі вправи 

включаються до складу практично всіх тренувальних та оздоровчих комплексів (http://bonjoure. 

altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/14?). 

Стренгл (англ. strangle) – це купівля або продаж опціонів call або put на одні і ті ж акції з 

однаковим терміном закінчення контрактів, але з різною ціною виконання (http://diplomba.ru/work/5438), 

напр.: Стренгл – відрізняється від стредла тим, що ціни виконання Put i Call не збігаються (тобто 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ua.papirus.com.ua/
http://ua.oriflame.com/
http://dimkavi/
http://shos.nvksg.com.ua/
http://www.air-edu.com.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://vk/
http://diplomba.ru/work/5438
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стредл – це стренгл, у якого збігаються ціни виконання) (http://pidruchniki.com/1280052862490/ 

ekonomika/). 

Стример (англ. streamer) – це пристрій для довгочасного зберігання даних на магнітній стрічці 

(http://www.ua5.org/device/198-strimer.html), напр.: І в цьому є великий плюс, і, напевно, мені це найбільше 

подобається в роботі стримера», – пояснює стример «Радіо Свобода» Левко Стек (http://www. 

telekritika.ua/profesija/2014-02-04/90075). 

Стринг (англ. string) – 1) окрема група виставлених на аукціонних торгах видів товарів, творів 

мистецтва тощо (ССІС 2006, с. 649); 2) це стиль, при якому за допомогою йо-йо виконують різні 

послідовності трюків під час обертання іграшки на осі (підшипнику) (http://yakmojno.com.ua/?p=123). 

Стрингер (англ. stringer) – 1) позаштатний місцевий кореспондент у США (ССІС 2008, с. 552); 

2) приватна особа, яка дістає для інформаційних агентств рідкісні матеріали; 3) теле- та радіорепортер, 

що працює на якусь зарубіжну компанію в «гарячих точках» у небезпечних для життя умовах 

(ССІС 2006, с. 649); 4) це самостійно працюючий журналіст, який готує репортажі безпосередньо з 

«гарячих точок», що дозволяє йому отримувати найактуальніші новини безпосередньо з центру подій, 

але нерідко ризиковано для життя (http://bukvar.su/zhurnalistika/180747-ZHurnalistika), напр.: Останнім 

часом набула поширення така професія, як стрингер (http://ukrefs.com.ua/180747-ZHurnalistika). 

Стрип (англ. strip) – скорочна назва стриптиза, напр.: Найбільш відомими видами є стрип-латина, 

пластика, класичний стрип (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/). 

Стрип-бар – Хливнюк із Бумбоксу: «Якби не співав, то відкрив би стрип-бар» (https://tsn.ua/ 

glamur/svitska-hronika/lider-bumboksa-tayemno-odruzhivsya.html). 

Стрип-денс – танцювальний напрямок фітнесу, який розвиває жіночність і чуттєвість (http:// 

bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/), напр.: Стрип-денс на сьогоднішній день представляє одне з 

найбільш модних танцювальних напрямків для жінок (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/). 

Стрип-клуб – місце розваги для дорослих, в якому проводиться стриптиз або інші еротичні або 

екзотичні танці (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Стриптиз-клуб), напр.: Стрип-клуб «Плюшевий 

носоріг», нічний клуб «Мі100» – це місце для тих, хто не боїться своїх бажань! (http://mi100.virtual. 

ua/ua/). 

Стрип-латина – Найбільш відомими видами є стрип-латина, пластика,  класичний стрип  

(http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/). 

Стрип-танець – це запальне шоу, в якому є елементи еротичної енергетики. На відміну від 

стриптизу, стрип-пластика не ставить перед собою метою ефектне роздягання. Головне – грація, 

жіночність, легкість руху і рухи, що вражають фантазію глядача (http://leo-club.at.ua/publ/strip_plastika/), 

напр.: Стрип-танці як танцювальний напрямок  з’явивсяя близько  півстоліття  тому (http://leo-

club.at.ua/publ/strip_plastika/). 

Стрип-пластика – це фітнес, який сприяє розтяжці, поліпшенню м’язового тонусу і спритності 

(http://leo-club.at.ua/publ/strip_plastika/), напр.: Стрип-пластика – ніжний, красивий і дуже 

романтичний танець (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/). 

Стріт (англ. street) – 1) це фрірайд в міському середовищі (http://www.s-t-s.kiev.ua/strit-chastyna-

2.php); 2) зустріч (ВТССУМ 2009, с. 1403). 

Стріт-активісти – Так само стихійна активність на те й стихійна, що не передбачає якоїсь 

особливої рефлексії з приводу свого статусу, а анонімність стріт-активістів чимдалі стає умовнішою 

(http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Стріт-арт – це поняття, що відображає різні (традиційні, сучасні та змішані) форми і тактики 

мистецтва або специфічні культурні практики та артефакти, спеціально сплановані та «експоновані» у 

міському просторі, спрямовані головним чином на конструювання публічного простору міських 

спільнот та, власне, «уможливлення» цих спільнот за допомогою ініціювання діалогу, дискусії чи 

провокації (http://www.chasipodii.net/mp/article/1844/), напр.: Більшість із цих робіт з’явилася в межах 

фестивалю стріт-арту «Кольорове місто», але є й просто ініціативи місцевих митців (Д, № 214 – 215, 

22 – 23.11.2013, с. 44). 

Стріт-арт-об’єкти – Хлопці планують уже наступного року створити чимало нових стріт-арт-

об’єктів по всьому місту (Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 44). 

Стріт-артівці – У Харкові, та Варшаві стріт-артівці працюють з  міською  ідентичністю  

(http://www.chasipodii.net/mp/article/1844/). 

Стріт-арт-майстер – Однак, як каже стріт-арт-майстер, його малюнки – це його рефлексія, а 

не заклики до інших (http://espreso.tv/article/2015/07/13/vilnyy_u_mystectvi). 

Стріт-арт-об’єкти – Хлопці планують уже наступного року створити чимало нових стріт-арт-

об’єктів по всьому місту (Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 44). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://tsn.ua/
http://bonjoure.altervista/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7
http://www/
http://bonjoure.altervista/
http://leo-club.at.ua/
http://leo-club.at.ua/publ/strip_plastika/
http://leo-club.at.ua/publ/strip_plastika/
http://leo-club.at.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.s-t-s.kiev.ua/strit-chastyna-2.php
http://www.s-t-s.kiev.ua/strit-chastyna-2.php
http://www/
http://espreso.tv/article/
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Стріт-арт-художник – Стріт-арт-художник із Криму, який працює під ніком Enjoy, розповідає 

про дійсний стан речей на окупованому півострові через свої роботи: рубаючи правду 

або ховаючи сенс за красномовними образами  (http://espreso.tv/article/2015/07/13/vilnyy_u_mystectvi). 

Стріт-артовий – По-друге, цю площу ми обрали як стартову точку для цікавого і незвичайного 

маршруту іншими Сумами – стріт-артовими (Д, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 44). 

Стріт-артист – Найпоширенішою етичною дилемою стріт-артиста є досягнення фейму [fame 

(англ.) – слава] в нелегальній діяльності (а це неодмінний результат, якщо продукт цікавий) і подальша 

вимушена чи добровільна легалізація, деанонімізація, інституалізація та комерціалізація (http:// 

artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Стріт-байк – Ці стріт-байки, туристи, naked здатні розвивати швидкість спорт-байка 

(http://www.motostart.com.ua/catalog/). 

Стріт-бол – це вид спорту, який виріс із баскетболу (http://faqukr.ru/sport-i-fitnes/121183-stritbol-ce-

shho-rozbiraemosja-razom.html), напр.: Сьогодні, 21 червня, до Баку на Перші європейські ігри вилітає 

Олімпійська жіноча збірна з баскетболу 3х3 (стріт-болу), основу якої складають дівчата з Івано-

Франківська (https://www.facebook.com/olexandr). 

Стріт-борд – роликова дошка для катання на будь-якій твердій, рівній поверхні (http:// 

sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post). 

Стріт-воркаут – Щоб повторити таку вправу, потрібна лише сила волі та бажання, кажуть ті, 

хто займається стріт-воркаутом не перший рік (http://zakarpattya.net.ua/Zmi/140755). 

Стріт-катання – катання ролерів в умовах вулиці (http://sportstermin. blogspot.com/2015/12/blog-

post), напр.: Для стріт-катання використовуються і сходи, і всілякі перекриття, і поручні, і все, на 

чому тільки можна покататися на скейті (http://poradu.pp.ua/krasa-zdorovya/14562). 

Стріт-лайн – назва компанії (ЄДР 2012). 

Стріт-мистецтво – Відтак, питання про доцільність стріт-мистецтва в галерейному просторі 

має лише стверджувальну відповідь (http://artukraine.com.ua/ukr/a/strit-art). 

Стріт-нейм – цінні папери, виписані на ім’я брокера за дорученням клієнта, що дозволяє не 

змінювати сертифікат при їх продажу (ВТССУМ 2009, с. 1403). 

Стріт-рейсинг – Стріт-рейсинг (в перекладі з англійської «вуличні гонки») – з’явився в Ужгороді, 

як в принципі і в усій Україні, не так давно (http://zakarpattya.net.ua/News/9324).  

Стріт-ритейл – дуже зручний формат комерційної нерухомості (http://www.pryvokzalniy.lviv.ua/ 

index.php), напр.: За даними департаменту оцінки й консалтингу компанії Colliers International, на 

кінець квітня, наприклад, на Хрещатику налічувалося 22 бутики середньої цінової категорії (30 % від 

загальної кількості зайнятих приміщень стріт-ритейлу) та 22 заклади громадського харчування 

(ресторани, кав’ярні та фаст-фуди) (http://www.pryvokzalniy.lviv.ua/index.php). 

Стріт-стайл-фотограф – Гості світових тижнів моди, які відчайдушно норовлять привернути до 

себе увагу і, скажімо, потрапити в об’єктив відомого стріт-стайл-фотографа Томі Тона, можуть 

позаздрити жінкам Волинсько-Галицького князівства (М1, № 4, квітень, 2015, с. 10). 

Стріт-флеш – Найстаршим стріт-флешем є флеш-рояль, який складається з туза, короля, дами, 

валета та десятки однієї масті (http://www.pokerstars.com/ua/poker/games/rules/hand-rankings/). 

Стріт-фуд – це те, що купуєш, поспішаючи, перебігаючи з одного місця на інше, або зголоднівши, 

але не маючи можливості заскочити в якусь  кнайпочку  (http://kava.lviv.ua/ua/article/5383/~strit-fud), 

напр.: Хоча, власне, особливість стріт-фуду – це низькі ціни на виріб, який може дозволити собі 

купити будь-хто голодний, хто до того ж поспішає (http://kava.lviv.ua/ua/article/5383~strit-fud). 

Стріт-челендж – перегони по місту від точки до точки (які називаються чек-поінти) (http://blog. 

i.ua/user/1635042/1062938/). 

Стріт-художник – Над проектом працює стріт-художник Олександр Корбан, автор муралу на 

вул. Антоновича, 48 (http://www.unn.com.ua/uk/news/1490382-strit-khudozhnik). 

Сторітейлінг (англ. storiteling) – презентація професійно написаного тексту елементами форми, 

такими як ілюстрація та мультимедійний контент (http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/ 

storiteling_na_paperi_ta_plansheti), напр.: Під час форуму редакторів найкращі дизайнери світу 

пропонували свої підходи до сучасного сторітейлінгу (http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/ 

storiteling_na_paperi_ta_plansheti). 

Субконтрактинг (лат. subcontracting) – це спосіб організації виробництва, що використовує 

розділення праці між замовником (контрактором) та субконтракторами (постачальниками) – 

спеціалізованими підприємствами, що виробляють комплектуючі, виконують роботи та послуги 

(http://www.mv.org.ua/news/56138), напр.: Потенційні партнери зможуть ознайомитися з необхідною 

технічною інформацією, обсягами та графіком поставок, вимогами до якості виробів постачальника 

http://espreso.tv/article/2015/
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під час двосторонніх перемовин на біржі субконтрактингу та аутсорсингу (http://www.mv.org.ua/ 

news/56138). 

Субноутбук (лат. subnotebook) – компактний ноутбук, здатний упевнено працювати з  кількома  

додатками (http://dtkt.com.ua/show/4cid0295.html), напр.: Також процесори, так само як і інші 

комплектуючі субноутбуків, високопродуктивні і  виділяють  багато тепла  (http://myhelper.com.ua/ 

index.php). 

Суперпараболічний (лат. super параболічний) – Так, ці фігурки дуже суперпароболічні, чи не 

так? (з розмови). 

Суші (яп. 鮨/鮓/寿司) – це японська страва, яка готується з рису, оцтової приправи і 

морепродуктів (http://hudnemo.info/?p=4181), напр.: Японська кухня в ресторані [«Палацо»] 

представлена найкращими в Полтаві суші, сашимі, ролами та іншими східними делікатесами (М1, № 2, 

лютий 2015, с. 26). 

Суші-автомат – Одна лінія суші-автоматів (кожен з яких виконує одну чи декілька операцій, 

починаючи від промивання рису та закінчуючи упакуванням суші у полімерну плівку) здатна замінити 

від декількох до декількох десятків професійних кухарів-сушистів, при цьому питання дотримання 

технології, правил гігієни та санітарних умов, дуже важливі через специфіку суші (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/Суші). 

Суші-бар – У триповерховій будівлі буде розміщено казино, дискотека, ресторан, лаунж-бар, 

суші-бар, сигарну залу та інші розважальні об’єкти (http://ukranews.com/uk/news/Ukraine/2011/12/30/ 

1033). 

Суші-оцет – Для приготування суші-оцту потрібно 1,5 столових ложок рисового оцту змішати з 

1 столовою ложкою цукру і 0,5 чайної ложки солі, прогріти, помішуючи, поки цукор і сіль не 

розчиняться (http://pyrigok.org/news/2013-10-15-882). 

Суші-ресторан – На відміну від типових суші-ресторанів з ієрогліфами, бамбуком, паперовими 

ліхтариками та офіціантами в кімоно, ресторан «Япі» відображає стиль сучасної Японії (Д, № 14 – 

215, 22 – 23.11.2013, с. 48). 

Суші-роли – Суші-роли, приготовані за більш сучасним рецептам, мають велику калорійність, в 

порівнянні з традиційними суші (http://hudnemo.info/?p=4181). 

Суші-рулет – Роли або суші-рулети, ще їх називають макі-дзуші – це такі делікатеси як, ікра, 

мідії, риба, овочі, яйця приправи та інші продукти, які загортають в рис та пластинки спресованних 

водоростей норі (http://vorobus.com/2011/02/yaponska-kuhnya). 

Суші-тай-бар – В Одесі відкрився суші-тай-бар «Манго» (з розмови). 

Сушія – ресторани сучасної японської кухні, орієнтовані на молоду просунуту аудиторію, яка 

цікавиться східною культурою і цінує затишну атмосферу не менше, ніж висококласне меню 

(http://wintrade.ua/uk/clients/?pageno=2), напр.: «Ми розглядаємо можливість закрити два заклади 

«Сушія», які зараз працюють на півострові», – зазначив генеральний директор мережі Роман Романчук 

(http://tsn.ua/groshi/ukrayinski-ta-mizhnarodni-merezhi-ydut-z-krimu-zmi-344087.html). 

Сушист – це кухар, що вміє готувати суші і постійно цим займається на роботі (http://www.znaika-

dud.com.ua/guide 1298294579/), напр.: У суші-барі, якщо сісти одразу біля барної стійки, за якою 

готують, сушист може передати страву одразу в руки (http://infomisto.com/uk/rivne/idei/vsi/yaponiya-

maystra-sushi). 

Сьонен (яп. 少年) – жанр аніме або манги, для якого основною цільовою аудиторією є хлопчики і 

юнаки у віці від 12 до 18 років (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Сьонен), напр.: Твори в жанрі сьонен, 

як правило, містять більше гумористичних сцен, концентруються на темах чоловічої дружби, 

товариства, суперництва в житті, спорті або на бойових діях (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Сьонен). 

Т 

Тайбрейк (англ. tie-break) – надання обмеженого часу при рівному рахунку в команд, гравців у 

деяких видах спорту (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page=3). 

Тайм-велью (англ. time-value) – частина опціонної винагороди, понад дійсну вартість (СУМ 2011, 

с. 333). 

Тайм-трекінг (англ. time-tracking) – програма, що призначена для обліку робочого часу, напр.: 

Коли співробітник створює завдання або посилає його іншому, він натискає кнопку тайм-трекінга, яка 

фіксує, скільки часу він витратив на завдання (http://adjutor.com.ua/uk/news/news2/). 

Таймінг (англ. timing) – фін. найсприятливіший момент для купівлі чи продажу акцій (ССІС 2008, 

с. 560). 
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Таймшер (англ. timeshare) – 1) форма власності на нерухомість, якою можна користуватися лише 

обмежений час (НСІС 2007, с. 744); 2) у туристичному бізнесі – володіння нерухомістю у курортних 

місцях на правах кондоніума (СУМ 2011, с. 334), напр.: Зазвичай, таймшер «по-українськи» – 

мишоловка з дармовим сиром: отримавши від довірливих клієнтів гроші, фірма або ж одразу припиняє 

своє існування, або ж починає годувати клієнтів обіцянками (ІЗ, № 1 – 2, 14.01.2011, с. 21). 

Тайпсквотинг (англ. typosquatting) – реєстрація доменних імен, близьких за написанням з 

адресами популярних сайтів з розрахунком на помилку користувачів (http://ukrainreferat.com/ 

page,3,67200-Riziki), напр.: Можна сказати, що тайпсквотинг – це такий безкарний спосіб 

шахрайства (http://bluzarte.com.ua/7907-shho-take-tajpskvotting.html). 

Тайякі (яп. 鯛焼き) – різновид імагаявакі, виготовлений у формі рибки (http://klyaznyka-sweets. 

blogspot.com/2015/01/blog-post_22.html). 

Тамарьокуча (яп. 玉緑茶) – високоякісний скручений чай (http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski. 

htm), напр.: Тамарьокуча багатий вітамінами і містить мало кофеїну (http://kook.com.ua/Chaiy-po-

yaponski.htm). 

Танто-дзюцу (яп. 短刀術) – штучно створений в Америці псевдояпонський сучасний термін, який 

означає техніку рукопашного бою із застосуванням ножа (http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-

post_57.html), напр.: Семінар з «Танто-дзюцу» – бої на ножах – вперше у нашому місті пройшов 

минулої п’ятниці (http://te.20minut.ua/Sport/boyi-na-nozhah-u-ternopoli-21917.html). 

Таргетинг (англ. targeting) – 1) механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії лише ту 

частину, яка задовільняє задані критерії (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй (http://www. 

gismeteo.ua/ua/adv6.html), напр.: Існують різні види таргентинга, які використовуються при складанні 

такими рекламними компаніями як Яндекс, Директ і Google AdWords (http://www.taina.com.ua/shho-take-

tarhetynh/); 2) технологія інтернет-реклами, що сприяє зниженню витрат рекламодавця на залучення до 

рекламних матеріалів тільки ту частину аудиторії сайту, яка відповідає заздалегідь заданим  критеріям  

(цільову аудиторію) (http://vse-prosto.весьтоп.рф/targeting.html), напр.: Таргетинг може здійснюватися 

як на основі сайту, так і на основі інших видів реклами, безпосередньо не пов’язаної з сайтом (банерна 

реклама, обмін посиланнями, партнерські програми і т.п.) (http://vse-prosto.весьтоп.рф/targeting.html). 

Тачпад (англ. touchpad) – сенсорна панель, яка реагує на дотики і рухи пальця, переміщаючи 

курсор по заданій траекторії (http://remont-noutbukiv.lviv.ua/chomu-ne-pratsyuje-tachpad/), напр.: 

Наприклад, деякі слухачі, які бачили, як молодь користується тачпадами, намагаються не натиснути 

потрібне посилання мишкою, а просто тицьнути пальцем у монітор (ВК, № 54 – 55, 22.05.2011, с. 5). 

Тачскрин (англ. touchscreen) – це екран, до якого торкаються (http://mysecret.kiev.ua/jak-zaminiti-

tachskrin_2/), напр.: Технологія така: страви обирають і замовляють за допомогою тачскринів, які 

прикріплені до кожного столика (М1, № 110 – 111, 27 – 28. 06. 2012, с. 39). 

Тачдекор (англ. touchdecoro)– назва фірми (ЄДР 2012). 

Тачінфо (англ. touchinfo) – назва фірми (ЄДР 2012). 

Тачкнига (англ. touch книга)– назва фірми (ЄДР 2012). 

Тачлист (англ. touchlist) – Та шо будемо відправляти тачлист? (з розмови). 

Тачстайл (англ. touchstyle) – Техніка, нині використовувана музикантом не є різновидом тепінг 

(про що Маврін постійно заявляє сам), і називається «тачстайл» (touchstyle), «техніка допиту» 

(http://www.people.su/ua/68183_2). 

Тачтрек (англ. touchtrack)– назва фірми (ЄДР 2012). 

Твінінг (англ. twinning) – це програма адаптації української держслужби до європейських 

стандартів (http://compromat.ua/ru/16/693/index.htm), напр.: У рамках міжнародного проекту Твінінг у 

столичній гімназії № 283, що є підшефним закладом управління Північного ТрК ВВ МВС України, 

відбулася доброчинна акція, присвячена профілактиці травмування дітей на дорогах (М1, 31.01.2013, 

с. 5). 

Твінінг-проект – Твінінг суттєво відрізняться від класичної технічної допомоги тим, що по-

перше, участь у твінінг-проектах беруть лише державні органи з обох сторін (http://compromat. 

ua/ru/16/693/index.htm). 

Твінінг-контракт – Вони беруть участь в тендері і з  переможцем  укладається твінінг-

контракт  (http://compromat.ua/ru/16/693/index.htm). 

Твінінг-партнер – Україна суттєво впливає на вибір твінінг-партнера (http://compromat.ua/ 

ru/16/693/index.htm). 

Твінтіп (англ. twintipe) – Для такого виду спорту використовуються спеціальні лижі «твінтіп» 

(http://7days-ua.com/news/na-bytvu-na-ozeri-2014). 
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Твітер (англ. tweeter) – соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, що дає змогу користувачам 

надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 символів), використовуючи SMS, служби миттєвих 

повідомлень і сторонні програми-клієнти (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Твіттер), напр.: «За часів 

«твітерів» і «фейсбуків», посадової субординації і статусів саме така подія, як фестиваль «Захід» є 

важливим акцентом, який зараз, в нашому урбанізованому і глобалізованому соціумі, є киснево 

необхідною»,– заявили організатори (Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 15). 

Тегінг (англ. tagging) – це приклад того, де це може бути корисно (http://www.studfiles.ru/preview/ 

2429568/page:14/), напр.: Вірус поширюється за допомогою функції тегінгу (http://tsn.ua/nauka_it/u-

facebook). 

Тeпiнг (англ. tapping) – прийом гри, при якому пальці обох рук лежать на грифі гітари, як на 

клавіатурі, а звук добувається притисканням струн, а не щипком (http://www.rock-oko.com/knizhki/ 

oblichchya-muziki/tvorch-portreti/), напр.: Говоримо про скрипку і музику, згадуемо адрон ний колайдер 

дізнаємось, що таке «тепінг» (https://hromadskeradio.org/guests/vira-bondar). 

Тендер-офер (англ. tender-offer) – ек. прилюдна пропозиція купівлі цінних паперів у власників 

(передусім, акцій) однієї корпорації іншою компанією чи іншою організацією за умови додержання 

певних умов упродовж обмеженного часу (СУМ 2011, с. 335). 

Темакі-дзуші (яп. 手巻寿司) – суші, зроблене руками (http://hudnemo.info/?p=4181), напр.: Перші 

завжди їдять за допомогою паличок, тоді як деякі види ролів можна їсти і руками, як, наприклад, 

темакі-дзуші (http://reshebnik.rv.ua/jizha-ta-napoji/). 

Тетмейл (англ. tetmail) – профіль гравця в он-лайн-грі. 

Темпер (англ. tamper) – пристрій для трамбування меленої кави у фільтрі холера традиційної  

кавомашини (кавоварки) (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Темпер або tamper 

являє собою інструмент, який складається з поверхні,  а також ручки (http://10000menu.ru/termini/ 

16515-shho-take-temper.html). 

Тепінг-тест (англ. tapping-test) – Приміром, кандидатами на посади в оперативні підрозділи 

проходять психофізіологічне тестування на визначення реакції на рухомий об’єкт, критичної частоти 

світлових мерехтінь, серцевого ритму при дозволеному розумовому навантаженні, тепінг-тест (М, 

№ 6, 26.06.2014, с. 19). 

Тетеринг (англ. tethering) – є актом обміну вашого телефону мобільних даних з’єднання з іншим 

пристроєм – ноутбуком або планшетом – він підключається до інтернету через ваш телефон (http://www. 

yac.mx/uk/mobile-security/android/the-htg-guide-to-tethering), напр.: На тарифному плані за 

замовчуванням заборонений тетеринг ‒ це платна послуга, встановлюється додатково (http://macnews. 

in.ua/2016/07/28/). 

Телефаст-фуд (гр. telefast-food) – Цікаво, що ж нам намагатимуться «впарити» в телефаст-

фуді наступного тижня? Бережіть, шановні, голови від отруєння (http://maidan.org.ua/static/mai/ 

1250938243.html). 

Тизер (англ. teaser) – рекламне повідомлення у формі загадки, що містить частину інформації про 

продукт але ніяк не називає рекламний товар; зазвичай зявляється на ранньому етапі просування товару 

і служить для створення інтриги навколо нього (http://slovotvir.org.ua/words/tyzer), напр.: Вісім хвилин 

цього чи то тизера, чи то трейлера, чи то спойлера, як і Поводир, є територією втрачених 

можливостей, бо режисер навіть не ризикнув перетворити матіосну попсу на щось більш вартісне, а 

так і лишився тупцяти на полонинах карпатського лубка (http://www.varianty.net/25025-hlamurnyi-tizer-

solodkoi-darusi). 

Тизер-трейлет – Такі поняття, як трейлер і тизер-трейлер, мають безпосереднє відношення до 

кінематографа (http://moyaosvita.com.ua/rizne/chim-tizer-trejler). 

Тизерна реклама – розміщення рекламних оголошень, які об’єднують в собі зображення і 

текстове оголошення, на безлічі тематичних сайтів (http://run-up.agency/uk-UA/internet-reklama/tizerna-

reklama), напр.: Але слід також пам’ятати, що охоплення аудиторії тизерної реклами дуже широке і 

рекламувати тут слід швидше товари масового попиту або оригінальні товари низької і середньої 

вартості, ніж дорогі (http://run-up.agency/uk-UA/internet-reklama/tizerna-reklama). 

Тік (англ. tick) – ек. мінімально допустима зміна ціни контракту; найменше коливання цін 

(СУМ 2011, с. 336). 

Тікер (англ. ticker) – 1) система інформування відносно останніх біржових новин за допомогою 

пересувного рядка на електронному табло; 2) телеграфний апарат, що автоматично друкує на стрічці 

останні біржові новини (ВТССУМ 2009, с. 1449), напр.: Термін тікер походить від назви 

спеціалізованого телеграфа (тікерного апарата), що використовувався для оперативної  передачі  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/SMS
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.studfiles.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.rock-oko.com/knizhki/%20oblichchya-muziki/tvorch-portreti/
http://www.rock-oko.com/knizhki/%20oblichchya-muziki/tvorch-portreti/
http://hudnemo/
http://10000menu.ru/termini/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.yac.mx/uk/mobile-security/android/the-htg-guide-to-tethering-your-android-phone.html#sthash.5FhIttdH.dpuf
http://www.yac.mx/uk/mobile-security/android/the-htg-guide-to-tethering-your-android-phone.html#sthash.5FhIttdH.dpuf
http://macnews/
http://maidan.org.ua/static/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.varianty/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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біржової інформації (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Тікер); 3) панель праворуч, яка в режимі 

реального часу показує активність ваших друзів (http://watcher.com.ua/2012/02/02/facebook-nadav-

mozhlyvist-pryhovaty-tiker/), напр.: Тепер у facebook є можливість за потреби приховати тікер, а 

також показати його знову в будь-який момент (http://watcher.com.ua/2012/02/02/facebook-nadav-

mozhlyvist-pryhovaty-tiker/). 

Тікет (англ. ticket) –1) це папір визначеної форми, де вказуються усі параметри угоди (http:// 

library.if.ua/book/131/8688.html), напр.: При укладанні угоди за допомогою Reuters Dealing тікет 

формується автоматично (http://library.if.ua/book/131/8688.html); 2) запит на отримання допомоги чи 

виправлення помилки, створюється системою на вимогу користувача, присвоюється виконавцю і 

тримається знаходиться на контролі адміністратором (http://slovotvir.org.ua/words/tiket), напр.: Дякую, що 

так швидко справився з тим тікетом (http://slovotvir.org.ua/words/tiket). 

Тікет-ленд – назва сайту, напр.: Цю інформацію я взяла на Тікет-ленді (з розмови). 

Тікет-про – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Тікет-система – Якщо на вашому сайті пропонується підтримка клієнтів і ви ще не 

використовуєте довільної тікет-системи, варто розглянути можливі варіанти до того, як ви 

зіштовхнетеся з проблемами, які виникають внаслідок неправильного супроводу клієнтських звернень 

(запитів) і дезорганізації взаємозв’язку з клієнтами (http://www.websvit.com/blog/2011/12/22/pidtrymka-

tiket-system). 

Тікет-центр – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Тікет-шоу – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Тикинг (англ. ticking) – 1) це поперечні темні смуги на кожному волоску, що  розділяють  

декілька кольорів забарвлення (http://dovidkam.com/sadigorod/gospodarstvo/), напр.: Тикинг формує і 

зворушливу «маску» на мордочці джунгарского хом’ячка, і плавні переходи окрасу красуні-абісінської 

кішки ... (http://life-schools.com/uk/pages/226690); 2) Тикингом вони називають «строубінг, тільки 

плавний і з фіксацією» (http://life-schools.com/uk/pages/226690). 

Тірамісу (італ. tiramisu) – 1) італійський десерт, який готується без випічки, і його обов’язковою 

основою служить печиво савоярді і сир Маскарпоне (http://bodrost.com.ua/recept-prigotuvannja-tiramisu-v-

domashnih-umovah/), напр.: Марно пояснювати, що таке тірамісу, й порівнювати його з ніжним 

тортом, пудингом або суфле (ПВ, № 33, 15.08.2013, с. 14); 2) назва морозива, напр.: Тібі яке морозиво 

брати – пломбір чи тірамісу? (з розмови). 

Тірасі-дзуші (яп. 散らし寿司) – суші зроблені з рису із розсипаним по ньому начинням (http:// 

sites.google.com/site/japabout/kultura/kuhna), напр.: Тірасі-дзуші – рис, який укладають на тарілку, 

приправляють рибою, японським омлетом, овочами і молюсками (http://www.olympica.com.ua/330067-

sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html). 

Ток-ринг (англ. talk-ring) – жанр телепередач (СУМ 2011, с. 336). 

Ток-шабаші (англ. talk-шабаші) – різновид телепередач, напр.: Наші дідусі й бабусі 

страждатимуть на нечищених тротуарах, знервовані кияни пританцьовуватимуть на зупинках в 

очікуванні замерзших маршруток, а в п’ятницю на черговому телевізійному ток-шабаші далекі від 

усього цього люди переконуватимуть, що все в нас добре, а скоро буде краще (Ти, № 6, 10 – 16.02.2012, 

с. 66). 

Ток-шоу (англ. talk-show) – телевізійне інтерв’ю з якоюсь відомою особою, групою осіб, 

переважно в присутності широкої аудиторії (ССІС 2008, с. 576), напр.: Окрім суспільно-політичної 

програми Миколи Княжицького, що помітно вирізняється серед існуючих ток-шоу, ТВІ продукує 

журналістські розслідування, документальні проекти (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 17). 

Толінг (англ. tolling) – 1) особливий митний режим, що діє під час увезення до країни іноземною 

фірмою промислової сировини, яка за фінансової підтримки цієї фірми зазнає обробки, після чого 

одержаний продукт вивозять назад, і при цьому ввезення та вивезення обкладаються меншим митом, ніж 

час здійснення звичайного імпорту та експорту (ССІС 2006, с. 675); 2) вид взаємодії між суб’єктами 

господарювання, при якій власник сировини передає її підприємству переробнику і отримує у вигляді 

результату готову продукцію і покриває підприємству-переробнику суму понесених витрат на 

переробку та узгоджений відсоток прибутковості (http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_7/243_Par.pdf), 

напр.: Фактично толінг означає переробку сировини на давальницьких засадах  (http://nltu.edu.ua/nv/ 

Archive/2011/21_7/243_Par.pdf). 

Толінгер (англ. tolinger) – фірма, підприємство, які здійснюють увезення та вивезення сировини в 

режимі толінгу (ССІС 2006, с. 675), напр.: Толінгер так само, як і у процесі закупівельної діяльності, 

вирішує більшу частину завдань розподільчої логістики підприємства-виробника так, що в компетенції 

http://watcher/
http://life-schools/
http://www.olympica.com.ua/330067-sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html
http://www.olympica.com.ua/330067-sushi-shho-ce-i-z-chim-jjogo-dyat.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://nltu.edu.ua/
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виробника залишається лише розв’язання завдань внутрішньовиробничої логістики (http://vuzlib.com.ua/ 

articles/book/37955). 

Толінговий контракт – Американська фірма уклала давальницький (толінговий) контракт з 

монтажною фірмою в Україні і поставила своє розібране обладнання для монтажу (http://www. 

ukrreferat.com/index.php?referat=62053). 

Топ1 (англ. top) – 1) список призерів (з 10 до 20 місце) (ССІС 2006,  с. 677); 2) коротка (вище талії) 

майка чи блузка (НСІС 2007, с. 763); 3) найпопулярніший, можливо твір, річ (ССІС 2008, с. 578). 

Топ2 (англ. top) – частина слів, яка має значення «найліпшій», «найвищого гатунку» (ССІС 2008,  

с. 677). 

Топ-блогери (англ. top-blogger) – Україна за кількістю блогерів посідає в ЖЖ п’яте місце (після 

США, Росії, Великобританії та Канади). То про що ж пишуть топ-блогери українського «Живого 

журналу»? (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 18). 

Топ-боксери – Багато хто критикує його за те, що б’є безпечних суперників і не поспішає 

виходити на топ-боксерів (У, № 40, 17.10.2013, с. 24). 

Топ-виконавці – На радість усім шанувальникам класичного мистецтва, прелюдією до 

цьогорічного фесту став благодійний концерт «Різдвяні зустрічі. Три піано», в якому взяли участь 

соліст нью-йоркської Метрополітен – опера Анатолій Кочерга, французький джазовий піаніст Дмитро 

Найдич, композитор Ігор Стецюк, піаніст Євген Громов та інші топ-виконавці класичної музики (УМ, 

№ 79, 01 – 02.06.2012, с. 20). 

Топ-менеджери – Топ-менеджерів відвезли у джунглі. Вони жили там у примітивних хатинах. 

Їли лише те, що знайшли чи спіймали (http://didruchniki.ws/19480327/menedzhment/novi_korporativi). 

Топ-менеджмент – Інша причина кризи професії (репортер) – топ-менеджмент (Д, № 135 – 136, 

02 – 03.08.2013, с. 19). 

Топ-мільярдер – Влада висуватиме президента підприємства «Азот» Валентину Жуковську – 

людину топ-мільярдера Дмитра Фірташа (ГпУ, № 89, 18.10.2013, с. 7). 

Топ-модель – 1) провідна манекенниця чи фотомодель якого-небудь будинку моди, агентства, 

студії тощо (ССІС 2006, с. 677); 2) це модель, яка систематично бере участь у топових показах по всьому 

світу: відкриває, закриває шоу (http://supermodel.novy.tv/2014/09/25/), напр.: Ведуча шоу «Супермодель 

по-українськи» та модель зі світовим ім’ям Алла Костромічова розповіла, кого можна назвати топ-

моделю, і як заслужити титул супермоделі (http://supermodel.novy.tv/2014/09/25/). 

Топ-новина – Сьогодні  це топ-новина українських ЗМІ (http://www.facebook.com/pravasprava/ 

posts/844975158892934). 

Топ-партії – Яку динаміку рейтингів мають сьогодні топ-партії, за яким принципом виборці 

віддають їм перевагу, що слід робити, аби вибори були чесними й демократичними, – на ці запитання 

шукали відповідь соціологічна служба центру Розумкова та фонд «Демократичні ініціативи» (УМ, 

№ 92, 15 – 16.06.2012, с. 4). 

Топ-сайдер – Наступні дизайни виробили первісний топ-сайдер Sperry Top – Sider, зараз відомий 

як Authentic Original (http://sperrytopsider.kiev.ua/o-kompanii.htm). 

Топ-список – Вільний із топ-тренерів хіба що мій друг Фелікс Магат. Інші безробітні тренери не 

належать до топ-списку (Е, № 114, 17 – 24.10.2013, с. 24). 

Топ-стиліст – Наташа Балабанова, топ-стиліст Wella Professionals, віце-президент української 

секції Intercoiffure Mondial, фешн-координатор регіону Східної Європи (М1, № 194 – 195, 25 – 

26.10.2013, с. 34). 

Топ-тема – Наприкінці вересня, коли головною топ-темою була аномальна погода й пронизливий 

холод у приміщеннях, з’явилася «новина», що вмить розігріла всіх, – МОЗ затвердив правила, які 

дозволяють закрити всі дитячі садки країни, бо жоден з них не відповідає новаціям (ДТ, № 38, 19 – 

25.10.2013, с. 12). 

Топ-тренер – Вільний із топ-тренерів хіба що мій друг Фелікс Магат (Е, № 114, 17 – 24.10.2013, 

с. 24). 

Топ-чемпіонат – «Екваторіальна» збірна отримала титул «команда-сенсація», адже доволі 

легко подолала груповий бар’єр, залишивши «з носом» іменитий Сенегал, де ледь не кожен футболіст – 

гравець провідного клубу з п’ятірки європейських топ-чемпіонатів (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 22). 

Топ-хіт – найпопулярніший шлягер у хіт-параді (ССІС 2006, с. 677). 

Топ-шоу – сучасна естрадна вистава, для організації якої залучено значні кошти (ССІС 2008, 

с. 678). 

http://vuzlib.com.ua/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=62053
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=62053
http://didruchniki.ws/
http://www.facebook/
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Топік – коротенька жіноча маєчка (СУМ 2011, с. 337), напр.: Топіки вважаються більше літніми 

видами одягу, можуть бути однотонними або прикрашеними різними принтами, стразами і іншими 

елементами дизайну (http://ellhow.ru/navchannja/30348-shho-take-topik.html). 

Торе (італ. torre) – велика порція еспресо накрита зверху шапкою з молочної піни, яка не 

змішується з кавою і піднімається над краєм чашки приблизно на 1,5 – 2 мм (http://coffeetime.in.ua/vidi-

kavovix-napoiv/). 

Топовий (англ. top) – В англійських бізнес-школах та топових університетах вимоги до 

викладачів та конкурс на певні місця більший, ніж конкурс студентів (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, 

с. 33). 

Топінг (англ. topping) – 1) солодкий соус, призначений для декорування морозива, десертів, 

пудингів, млинчиків, сирників, будь-яких кондитерських виробів (http://відгук.укр/ua/топпінг_ 

еммі_emmi), напр.: Топінги в кулінарії (зі шматочками фруктів) – це фруктові наповнювачі для м’якого 

морозива, кондитерських виробів, кави та молочних коктейлів, що мають консистенцію соусу 

(http://shttp://weet-madam.ua/ua); 2) різновид підлоги, напр.: Підлоги зі зміцненим верхнім шаром 

(топінгом) – це бетонні підлоги, які мають особливу міцність поверхні, отриману шляхом затирки в 

свіжовкладений бетон спеціальних зміцнюючих сухих сумішей та нанесенням тонкого шару лаку-

мембраноутворювача (http://garteks.com/ua/topping.html). 

Топінг-сироп – Професійний топінг-сироп (без шматочків фруктів) використовується у 

приготуванні коктейлів, шейків, для надання більш яскравого, вираженого смаку й аромату фруктовим 

салатам (http://sweet-madam.ua/ua). 

Топінг-система – Топінг-система це один з простих і дешевих матеріалів (http://konsultaciya. 

com.ua/betonna-pidloga). 

Торент (англ. torrent) – 1) це файли системи Bit Torrent, котрі використовують  можливості так  

званої мережі PeertoPeer (http://blogoreader.org.ua/2008/02/01/what-is-torrent/), напр.:  За його[Володимира 

Ілінга] словами, навіть закриття цілої низки торентів і он-лайн-кінотеатрів «другого ешелону» (my-

hit.ru, kinovonline.net, mediaguide.com.ua, sans.ua.ck. ua, а також kinoshka.com.ua) не позначилося на 

масштабах цифрового піратства (К, № 40, 18.10.2013, с. 29); 2) різновид послуг в мережі Інтернет, 

напр.: Як вже було сказано вище, торент – це сервіс, що забезпечує  обмін інформацією  в інтернеті  

(http://www.ittexnoall.com/index.php/programki/50-shcho-take-torrent). 

Торент-сайт – Мали місце численні рейди та арешти серверів популярних  світових трекерів  

(торент-сайтів) (http://blogoreader.org.ua/2008/02/01/what-is-torrent/). 

Торент-сервіс – Функції торент-сервісу здійснюють спеціальні сайти-трекери (http://www. 

ittexnoall.com/index.php). 

Торент-трекер – Зокрема, 31 травня 2006 року шведська поліція провела рейди на серверах The 

Pirate Bay – одного з найбільших торент-трекерів у світі  (http://blogoreader.org.ua/2008/02/01/what-is-

torrent/). 

Торент-файл – У спеціальній програмі створюється торент-файл (http://www.ittexnoall.com/ 

index.php). 

Тороне (італ. torrone) – це італійська нуга (http://how.in.ua/turron-abo-nuga-retsept-po-italijski.html), 

напр.: Є і по-третє: десерт з красивою назвою «тороне» не що інше, як просто нуга (http://awb.in.ua/ 

turron-abo-nuga-recept-po-italijski/). 

Тосер (англ. tosser) – програма, що здійснює обробку на ехопочті (так званих «пакетів» або 

«бандлів», bundles) (http://znaimo.com.ua/Фідонет), напр.: Тосер є посередником між локальним 

сховищем повідомлень Фідонет (netmail найчастіше зберігається в спеціальному форматі msg (кожне 

повідомлення в окремому файлі), echomail – в одному з форматів Hudson (загальна база для всіх 

повідомлень), Jam або Squish (окрема база для повідомлень у кожній ехоконференціі) і мейлер, що 

забезпечує передачу інформації іншим системам (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Трайбл (англ. tribal) – 1) стиль татуювання, напр.: Але на сцені з’явились не дитячі малюнки, а 

дещо більш оригінальне – два малюнки-абстракції в стилі «трайбл», що є стилем татуювання (http:// 

ukraine.d3.ru/derzhavna-penitentsiarna-sluzhba-ukrayini-informuie-581063/); 2) танець жіночої сили, 

творчості та фантазії (http://virhos.net/group29692813/post1061), напр.: Адже трайбл – це танець не 

тільки тіла, але й душі (http://verano.rv.ua/kultura-i-mistectvo/shho-take-trajbl/). 

Трайбл-белиданс – Трайбл-белиданс це збірне поняття, що означає величезний сучасний 

танцювальний напрямок (http://skillopedia.com.ua/trajbl-bellidans/). 

Трайбл-дует – Дивлячись хоч вже й не вперше на трайбл-дует Азізи (Альонка) і Тіш (Машуся) 

просто зачаровуєшся їх єдністю в танці (http://bewitched.ru/index.php?topic=467.0). 

http://ellhow.ru/navchannja/30348-shho-take-topik.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://відгук.укр/
http://konsultaciya/
http://blogoreader.org/
http://blogoreader.org.ua/
http://www/
http://blogoreader.org.ua/2008/02/01/
http://www/
http://awb.in.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB
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Трайбл-паті – На трайбл-паті ви так гармонійно поєдналися в танку, що знайомі зі школи Нати 

навіть казали,  «Напевно вони сестри» (http://bewitched.ru/index.php?topic =467.0). 

Трайбл-світ – Ласкаво просимо всіх причетних до трайбл-світу на нашу вечірку! (http://unreliz. 

zhzh.info/news/tanec/1-0-12). 

Трайбл-студія – Знаю, що ти є однією з засновниць першої в Житомирі трайбл-студії (http:// 

zhitomir.today/news/culture/). 

Трайбл-танець – це напрямок, в основі якого лежить синтетичний стиль ATS, що зародився в 

США в кінці XX ст. (https://sylukr.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/37709-trajbl-tanec), напр.: Незважаючи на те, 

що трайбл-танець молодий, сьогодні він стає все популярнішим і вже ділиться на кілька підстилів 

(https://sylukr.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/37709-trajbl-tanec-svoboda-v-samovirazhenni.html). 

Трайбл-ф’южн – це танцювальний стиль, що включає активні вправи для красивого, тренованого 

тіла, йогу для зміцнення та оздоровлення спини, а також техніку різних танцювальних напрямів: танець 

живота, фламенко, індійський та модерн! (http://all-atop.com/id 7587000689/price/21218). 

Трабл (англ. touble) – це проблема, або невелика неприємність, яка може зажадати негайного 

вирішення (http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619), напр.: Стався зі мною нещодавно такий 

трабл: затопив стелю сусіду з нижнього поверху (http://slovotvir.org.ua/words/trabl). 

Трабл-мейкер – людина, що створює проблеми (http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619), 

напр.: Трайбл-мейкерів можна зустріти і в офісі, хоча довго такі  люди на одному місці не 

затримуються (http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619), 

Трабл-тікет – заявка на усунення будь-яких несправностей (http://slovotvir.org.ua/words/tradl-tiket). 

Трабл-шутер – це експерт у розв’язуванні проблем будь-якого рівня складності (https://www. 

google.com.ua/#q=траблшутер+це). 

Трайвертайзинг (англ. tryvertising) – це новий тренд у рекламі й просуванні товарів, що 

виробники товарів поряд з ритейлерами можуть використовувати на своє благо й на благо покупця 

(http://nachni.biz/test-drayv.php), напр.: Тим більше значення трайвертазинг, як спосіб прямого 

спілкування виробника й споживача, здобуває зараз, коли традиційні методи рекламування йдуть у 

минуле (http://nachni.biz/test-drayv.php). 

Трансген (англ. trans gene) – це організми, створені шляхом введення ДНК рослини, тварини або 

мікроорганізму сторонніх генів (http://molokija.com/good_to_know/gmo-doslidzhennya-ta-vpliv-na-zhivi-

organizmi), напр.: Сьогодні список фантастичних можливостей генної інженерії можна продовжувати 

і продовжувати. Однак чим більше трансгени завойовують світ, тим більше тривоги це викликає  у  

громадськості  (http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/580/7029/). 

Транспьютер (англ. transputer) – невелика інтегрована схема, що містить мікропроцесор, засоби 

мікропроцесорного зв’язку, власну оперативну пам’ять та засоби доступу до зовнішньої пам’яті 

(ВТССУМ 2009, с. 1469), напр.: Зокрема, в нейрокомп’ютера можуть використовуватися вже наявні 

спеціалізовані мережеві МП – транспьютер – мікропроцесори мережі з вбудованими засобами зв’язку 

(http://ukrbukva.net/page,2,3317-Tendencii-i-perspektivy-razvitiya-informatiki-i-vychislitel-noiy-tehniki.html). 

Транспьютерний – прикм. до трансп’ютер (ВТССУМ 2009, с. 1469). 

Трансфер (англ. transfer) – 1) перенесення угоди з одного рахунку на інший; 2) письмовий наказ 

банку своєму кореспонденту видати певну суму грошей особі, зазначеній у трансферт; 3) передача права 

володіння іменними цінними паперами однією особою іншій і реєстрація переходу власності в 

реєстраційних книгах компанії, чи не трансфертним агентом; 4) перерозподіл акцій компанії на підставі 

спеціального трансфертного документа (http://ebib.pp.ua/glossariy-6183.html), напр.: Друга промоційна 

річ ‒ акція «Джек-пот по-львівськи». Вартість пропозиції для двох – від 555 гривень: дві доби 

проживання в готелі, трансфер з аеропорту чи вокзалу, львівська кава, екскурсія» (ВЗ, № 7, 22 – 

28.01.2015, с. 10); 5) психол. перенесення вміння (досвіду) з одного типу ситуацій в інший чи знань з 

однієї галузі науки в іншу (НСІС 2007, с. 769); 6) практика офіційного переходу спортсмена з однієї 

команди, клубу до іншого, зокрема і до зарубіжного (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html? 

page=3). 

Транчизі (англ. tranches) – невеликі частини великих сертифікатів, які передаються дрібним 

інвесторам і мають усі параметри великого сертифіката (СУМ 2011, с. 339). 

Траст (англ. trust) – 1) довіреність на проведення операцій у господарчій або ін. сферах діяльності; 

2) об’єднання, фонд (НСІС 2008, с. 604); 3) компанія, що виконує довірчі (посередницькі) функції для 

фізичних та юридичних осіб (НСІС 2007, с. 770); 4) довірче товариство (СІС 2000, с. 596); 5) назва 

банку, напр.: Розуміючи сезонні потреби клієнтів, Банк «ТРАСТ» оголошує акцію «Щедрий сезон» та 

надає її учасникам знижки на всі кредити готівкою, а також шанс одержати кредит під 0 % річних! 

http://bewitched.ru/
https://sylukr/
https://sylukr.ru/vidpochinok-ta-rozvagi/
http://all-atop.com/
http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619
http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619
http://ukr-article.com/index.php?newsid=6619
http://slovotvir/
https://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://molokija/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ebib/
http://info/
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(http://banktrust.com.ua/ua/news/view/48/); 6) У сучасній практиці траст – це передусім проведення 

операцій з цінними паперами і грошовими коштами (http://library.if.ua/book/136/9372.html). 

Траст-авіа – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Траст-авто – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Траст-аудит – назва компанії (ЄДР 2012). 

Траст-бізнес – операції кредитно-фінансових установ чи спеціалізованих траст-компаній з 

управління майном, коштами, виконання послуг в інтересах клієнтів (СУМ 2011, с. 339). 

Траст-груп – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Трастинг (англ. trusting) – це спосіб вторинного отримання доходів шляхом вкладення у цінні 

папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у підприємництво (http://www.vuzllib.su/books/ 

6555), напр.: Трастинг є одним з найефективніших способів нагромадження капіталу, який 

застосовується переважно приватними акціонерними та іншими господарчими товариствами (http:// 

www.vuzllib.su/books/6555). 

Траст-інвест – Як бачимо, Гуменюк вирішив не міняти коня на переправі, залишивши Бондаренка 

керівником, а «Траст-інвест» – генеральним постачальником (http://nashigroshi.org/2013/11/26/). 

Траст-Інвест-Буд – Тендер на роботу виграла така собі  будівельна  компанія «Траст-Інвест-

Буд» (http://pp.com.ua/articles/46491/). 

Траст-капітал – Багатофункціональні платіжні картки траст-капітал – це зручність, 

комфорт і безпека у будь-якому куточку світу (http://www.tc-bank.com/services/corporate/credit-2/ua. 

html). 

Траст-компанія – 1) компанія, що виконує довірчі (посередницькі) функції для фізичних та 

юридичних осіб (СІС 2000, с. 904; ССІС 2006, с. 684; НСІС 2007, с. 770;  ССІС  2008, с. 555); 2) довіра, 

виказувана певній особі, групі осіб; 3) розм. довірче товариство (СІС 2000, с. 586); 4) об’єднання, фонд 

(ССІС 2008, с. 585). 

Траст-резерв – назва ЗАТ (ЄДР 2012). 

Траст-сертифікат – цінний папір, що випускають для оплати нового обладнання, яке у свою 

чергу виступає як забезпечення цього паперу (ССІС 2008, с. 585). 

Траст-софт – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Траст-трейд – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Траст-фарм – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Трастові фонди ‒ це довірча власність, своєрідна структура відносин, при якій майно, що є 

власністю засновника організації, передається в розпорядження довірчого власника. При цьому дохід 

отримує вигодонабувач (http://faqukr.ru/finansi/129256-trastovi-fondi), напр.: Трастовий фонд в Росії, як і 

в будь-якій країні, прийнято вважати повноцінною юридичною особою (http://faqukr.ru/finansi/129256-

trastovi-fondi). 

Трастовик – Одна справа – пенсіонер, пограбований державою чи черговим «трастом», інша ‒ 

держава чи й самий цей черговий «трастовик», що трохи побавився розбоєм на великій дорозі та й 

ушився для цивілізованого життя  у цивілізовані краї  (http://litopys.org.ua/idzuba/dz21.htm). 

Трастування – спосіб міжнародних розрахунків, за яким кредитор виписує тратту в іноземній 

валюті й продає її за валюту своєї країни (http://ua-referat.com/Словник_слів_іншомовного_ 

пожодження), напр.: За цей відрізок часу підвищуться і показники, трастування, з’являться постійні 

читачі, а відвідуваність буде тільки наростати (https://p.kiev.ua/uk/pro-nas/article/). 

Трастовізація – Лише на початку 90-х розпочалась масова трастовізація промисловості (з 

розмови). 

Трафік (англ. traffic) – 1) завантаження транспортних магістралей; 2) робоче навантаження ліній 

зв’язку (ССІС 2011, с. 687 – 688), напр.: Тож прибуття не завжди залежить від нас, бо трафіки на 

вулицях столиці досить складні, однак показник максимально швидкого прибуття тримаємо на рівні 

12 % (ВК, № 179, 08.12.2011, с. 5) та Тарифні плани з лімітованим трафіком (Д, № 240 – 241, 30 – 

31.12.2011, с. 32); 3) дорожній рух (СУМ 2011, с. 340). 

Трафікмейкер – товар з низькою ціною. 

Трафік-менеджер – Білінгова система «Система управління нового покоління» (Next Generation 

Control Point), яку life:) впровадив у кінці 2010 року, отримала престижну міжнародну нагороду Global 

Broadband Traffic Management Awards (Global BBTM Awards) у категорії «Найкраще рішення в області 

трафік-менеджменту для підвищення користувацького досвіду» (http://www.life.com.ua/index). 

Трафік-сервіс – Тобто поліцейський трафік-сервіс найефективніший за умови, що так само 

чітко працюють й інші служби, відповідальні за якість дорожнього покриття, продуману інженерію 

інфраструктури (знаки, розв’язки), вчасний ремонт тощо (ІЗ, № 23, 11.06.2015, с. 21). 

http://www.vuzllib.su/
http://nashigroshi/
http://pp.com.ua/articles/
http://www.tc-bank.com/services/corporate/credit-2/ua
http://faqukr.ru/
http://litopys.org.ua/
http://ua-referat.com/Словник_слів_
https://p.kiev/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Тревел-кейс (англ. travel-case) – різновид кейсів, напр.: На весілля Королеви Єлизавети ІІ від імені 

Фракції монаршій парі було презентовано трепел-кейс S. T. Dupont (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, 

с. 44). 

Тревел-шоу (англ. travel-show) – Ведучий трепел-шоу Андрій Бєдняков уже відвідав 55 країн 

(УМ, № 110, 02 – 03.08.2013, с. 17). 

Тред-юніони (англ. trade-union) – професійні спілки у Великобританії та деяких інших країн. 

Англійські тред-юніони на основі колективного членства входять у лейбористську партію 

(ССІС 2008, с. 586), напр.: Упродовж останніх чотирьох років тред-юніони житомирської міліції 

успішно втілюють у життя ідею щодо створення садово-огородніх кооперативів (СГК) саме як 

елемент покращення соціального захисту правоохоронців (ІЗ, № 43, 25.10.2012, с. 20). 

Трейдер (англ. trader) – 1) особа чи організація, яка має право укладати угоди на біржі; 2) 

торговець (ССІС 2008, с. 586), напр.: Показовим прикладом покарання трейдерів стала би чергова 

заборона чи обмеження експорту зерна, але такий крок з боку влади виглядав би некоректно (Аг, № 8, 

2008, с. 40). 

Трейдер-аналітик – Про це розповів трейдер-аналітик інвесткомпанії «Алор Україна» Дмитро 

Першин, пише UBR (http://vkurse.ua/ua/business/teper-rabotayut-roboty.html). 

Трейдер-шахрай – Трейдер-шахрай завдав банку збитків на 2 мільярди доларів (http://ua. 

euronews.com/2011/09/15/man-arrested). 

Трейдинг (англ. trading) – торгівельна операція, яка передбачає продаж та купівлю одних і тих же 

паперів з метою отримання прибутків за рахунок різниці їхніх курсів (ССІС 2006, с. 684), напр.: Власник 

«112 Україна» (телеканал) – Андрій Подщипков, бізнесмен у галузі консалтингу та трейдингу (Д, 

№ 219 – 220, 29 – 30.11.2013, с. 18). 

Трейлранер (англ. trailrunner) – особа, яка займається трейлранінгом, напр.: Трейлранери 

люблять повторювати, що їм ніколи не набридне бігати, адже навколишній ландшафт постійно 

змінюється, тож є можливість не лише займатися спортом, а й вивчати нові місця (http://www. 

unicum-zak.info/uk/content/trail-running). 

Трейлранінг (англ. trailrunning) – спортивна дисципліна, що передбачає біг по природному 

рельєфу у вільному темпі або в рамках змагання, що включає в себе елементи кросу і гірського бігу. Для 

трейлранінга зазвичай вибирають пагорби і навіть гори, а також пустелі, ліси та інші природні 

ландшафти (http://відгук.укр/ua/жіночі_кросівки), напр.: Трейлранінг (з англ. trailrunning – «біг 

стежками») є відносно молодою спортивною дисципліною (http://www.unicum-zak.info/uk/content/trail-

running). 

Трейнсерфер (англ. trainsurfer) – той, хто займається трейнсерфінгом, напр.: Люди, що 

практикують цей небезпечний вид пересування називають себе «зачеперами», «трейнсерферами» 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Зачепінг). 

Трейнсерфінг (англ. trainsurfing) – Зачепінг, зацепінг, трейнсерфінг – спосіб переміщення, проїзд 

на автозчепах вагонів, поручнях та підніжках, на гальмівних майданчиках, та у відкритих кузовах 

(вантажних вагонів), на міжвагонних буферах та розетках та на дахах поїздів чипляючись за зовнішню 

арматуру вагона (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Зачепінг), напр.: Трейнсерфінг масово поширений в 

деяких країнах Південної і Південно-Східної Азії та Африки, де подібний спосіб пересування нерідко 

може бути вимушеним заходом внаслідок крайнього переповнення поїздів (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Зачепінг). 

Трек (англ. track) – 1) спортивна споруда, призначена для проведення велосипедних (іноді 

мотоциклетних) гонок; 2) слід, що його залишає заряджена частина в речовині; 3) муз. дорожка 

фонограми, а також сама фонограма; 4) в обчислювальній техніці – концентрична доріжка на поверхні 

магнітного диска, яка використовується для запису даних (ССЛіЖ 2009, с. 1471). 

Трекбол (англ. trackball) – пристрій, вмонтований у переносний комп’ютер і призначений для 

маніпулювання «курсором». Аналог миші для переносних комп’ютерів (http://notebook,laptop). 

Трекер (англ. tracker) – програма, що забезпечує обробку netmailу (особистої пошти) 

(http://znaimo.com.ua/Фідонет), напр.: Базову функціональність трекера зазвичай може забезпечити 

тосер або мейлер, у зв’язку з чим відокремлений від тосера трекер зазвичай встановлює великі вузли, а 

пойнт ‒ він не потрібен (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Трекінг (англ. tracking) – це піші походи для компанії фізично підготовлених людей (http:// 

terraincognita.info/ukr/active_tourism), напр.: Якщо бути точнішим, то по суті своїй, трекінг – це перехід 

з однієї турбази, що знаходиться в горах, через ряд перевалів і ущелин на іншу турбазу. Кінцевою 

точкою походу може бути також пансіонат, готель, будь-яке інше місце (http://profkom-nmu.kiev.ua/ 

triekingh). 

http://ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Тренд (англ. trende) – тривала, довгочасна тенденція зміни економічних показників в 

економічному прогнозуванні (НСІС 2007, с. 772), напр.: Китай інвестує величезні кошти в те, щоб 

зробити власне сучасне мистецтво найактуальнішим світовим трендом (Д, № 240 – 241, 30 – 

31.12.2001, с. 7). 

Тренд-бук – Там всі дані систематизують і ретельно аналізують для видачі щосезону прогнозу 

тренд-бука на два майбутніх роки (http://jobs.bsmu.edu.ua/alumni/326-hto-takiy-hedhanter.html). 

Тренд-сетер – люди, які постійно експериментують зі своєю зовнішністю, люблять все нове і 

незвичайне (http://womensassistants.eu/uk/pages/312835), напр.: Тренд-сетер гастрономії – завжди ваш 

Sauvage (М1, № 214 – 215, 22 – 23.11.2013, с. 35).  

Тренд-кетчер – це активні особливості з надзвичайно розвинутою інтуїцією і непоганими 

аналітичними здібностями; їхнє завдання – якомога оперативніше зловити кристалізовану ідею та 

оформити її у концепцію (подібне до креативщикам) (СУМ 2011, с. 340). 

Тренд-мейкери – технічні спеціалісти, які виконують завдання виводу на ринок уже готового та 

оформленого тренду (або піарники та рекламісти) (СУМ 2011, с. 340). 

Тренд-прогнозисти – спеціалісти, дії яких основані на логіці і на знаннях розвитку ринків, їхніх 

тенденціях. Вони спеціалізуються точно на прогнозах щодо появи нових тенденцій (подібні до 

маркетологів) (СУМ 2011, с. 340). 

Тренд-хантер – 1) мисливець за трендом, людина, яка тонко відчуває пік популярності моди чи 

тимчасового тренду; 2) професіонал-прогнозист, який займається збором інформації і виявленням серед 

маси фактів ознак появи нової масової тенденції (СУМ 2011, с. 341), напр.: Після всіх своїх поневірянь і 

подорожей тренд-хантер відправляє в бюро прогнозів  свій звіт  (http://jobs.bsmu.edu.ua/alumni/326-hto-

takiy-hedhanter.html). 

Трендовий – Нашому суспільству більше нецікаві теми, коментарі до яких не вкладаються у 

п’ять рядків і не оперують двома-трьома трендовими, але безглуздими поняттями, що роздаються 

щодня в прайм-тайм у популярних шоу (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 6). 

Тренінг (англ. training) – 1) тренування, а також спеціальний тренувальний режим; 2) спеціальне 

приміщення для тренування (у 1 знач.) (ВТССУМ 2009, с. 1472). 

Тренінг-ательє – назва компанії (ЄДР 2012). 

Тренінг-бутик – назва компанії (ЄДР 2012). 

Тренінг-центр – Також у вас є можливість ознайомитися з презентацією IDCOLOR, яка 

відбулася в тренінг-центрі Wella Professionals London (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 34). 

Трикінг (англ. tricking) – трюки бойових мистецтв, спортивні вправи як сукупність рухів з 

бойових мистецтв, гімнастики, брейк-дансу та інших спортивних дисциплін для створення видовищної 

суміші з обертів в різних площинах та ударів ногами (http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post_ 

57.html). 

Тріпкод (англ. tripcode) – хеш, що генерується імідж-бордом чи форумом з особистого паролю 

користувача (http://ukrmemoria.com/Тріпкод), напр.: Побачити тріпкод можна в імені користувача (він 

відрізняється від імені кольором) (http://ukrmemoria.com/Тріпкод). 

Тріумвір (лат. triumvir) – учасник тріумвірату (http://ua-referat.com/Словник_слів_іншомовного_ 

пожодження_економічного_змісту). 

Тріумвірат (лат. triumviratus) – Тріумвірат (лат. ’triumviratus’ ß ’tres’ – три + ’vir’ – чоловік)– 

переносно – три особи, що об’єдналися для спільної діяльності (http://ua-referat.com/Словник_слів_ 

іншомовного_пожодження). 

Тробл-мейкер (англ. trouble-maker) – людина, що створює проблеми (http://info.lekciya.com.ua/ 

kultura/2664/index.html?page=3). 

Тролінг (англ. trolling) – це постинг провокаційних, підбурювальних повідомлень (в мережі) або 

аналогічна поведінка в реальному житті, спрямована на розпалювання конфлікту серед членів якогось 

співтовариства або знущань, висміювання якогось суб’єкта (http://a-yak.com/shho-znachit-troli/), напр.: 

Тролінг – це побічне явище он-лайн-анонімності (УТ, № 14, 2011, с. 43). 

Турон (італ. torrone) – солодощі, по-перше, італійські, а по-друге, різдвяні (http://how.in.ua/turron-

abo-nuga-retsept-po-italijski.htm), напр.: Турон  це більше відомий нам як нуга, кондитерський виріб 

виготовлений з цукру, меду, яєчного білка і цільних горіхів, буває твердий у карамелізованій масі і м’який 

з додаванням олії, яка робить турон м’яким і гнучким (http://posekretu.com.ua/51118-shho-take-

turron.html). 

Тьютор (англ. tutor) – це особа, що веде індивідуальні або групові заняття із учнями, студентами 

(http://osvita.ua/school/reform/55183/), напр.: Хоча тьютор в класичному розумінні – це ключева фігура в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-post
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/
http://ua-referat.com/Словник_слів_
http://info.lekciya.com.ua/%20kultura/2664/index.html
http://info.lekciya.com.ua/%20kultura/2664/index.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://how.in.ua/turron-abo-nuga-retsept-po-italijski.htm
http://how.in.ua/turron-abo-nuga-retsept-po-italijski.htm
http://osvita.ua/school/reform/55183/
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дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять зі студентами (http://osvita.ua/school/ 

reform/55183/). 

Тюнери (англ. tuner) – Наприкінці березня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою соціально 

незахищені громадяни мають змогу безкоштовно отримати тюнери для цифрового телебачення (ВК, 

№ 45, 19.04.2012, с. 25). 

Тюнинг (англ. tuning) – 1) готування до продажу машини, обладнання, зокрема встановлення в 

індивідуальному порядку додаткового оснащення; регулювання двигуна (ССІС 2006, с. 692); 2) точне 

настроювання параметрів радіоприймального (передавального) пристрою (ССІС 2008, с. 592). 

Тюнингізація – Черні вже три роки проводять тюнингізацію автомобілів Барвінківського 

району (з розмови). 

Тюнинговані – Тюнинговані у воєнному стилі автівки, які дотепники називають гантраками, 

тепер можна побачити тут повсюдно (ІЗ, № 7, 19.02.2015, с. 16). 

Тюнингування – Тюнингування автомобіля – це складний процес переобладнання його до такого 

стану, який би повністю задовольняв його власника (http://econom.lnu.edu.ua/files/ek-you/n3/st12.html). 

Тюнингувати – Як можна тюнингувати велосипед? (http://yakpros.ru/hobbi-ta-rozvagi/31035). 

Тюнингова – У нього що тюнингова «тачка»? (з розмови). 

У 

Ультрабук (англ. ultrabook) – це ультратонкий і легкий компактний ноутбук, який за 

характеристиками майже відповідає повноцінному лептопу (http://lady.tochka.net/ua/26864-vybiraem-

stilnyy-ultrabuk-foto/), напр.: Завдяки суперпотужним процесорам IntelCore і 7 четвертого покоління, 

ультрабук ASUSVivoBook вражає не лише зовні, але й встановлює нові стандарти технічної 

довершеності на багато років вперед (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 47). 

Урамакі (яп. 裏巻き) – рулет навиворіт (http://hudnemo.info/?p =4181). 

Урбан-експлорейшн (англ. urban-exploration) – міські дослідження (http://life.pravda.com.ua/ 

person/2008/01/30/756/view_print/), напр.: Урбан-експлорейшн завжди обирають перший варіант – і 

неважливо, що за це буде (http://tyzhden.ua/Travel/59435). 

Утиліт (англ. utility) – це спеціалізовані програми, що підтримують роботоздатність комп’ютера  

та підвищують його продуктивність (http://informatic-10.at.ua/index/utiliti_dlja_roboti), напр.: Реалізувати 

цей метод можливо як шляхом звичайного підключення до служб, так і за допомогою спеціальних 

програм (утиліт): Nmapmadueso, які надають можливість дослідження стектра протоколів TCP/IP 

(ЗМР 2 2009, с. 63). 

Ф 

Фаєрвол (англ. firewall) – це загальна назва програмних або апаратних бар’єрів (екранів) для 

захисту комп’ютерів, мережевих пристроїв або цілих мереж від несанкціонованого доступу зовні (http:// 

ua.smart-ip.net/what-is-a-firewall), напр.: Для домашнього комп’ютера використовується персональний 

фаєрвол (http://www.antivirus.pp.ua/firewall_ua.html). 

Файл (англ. file) – 1) сукупність однотипних чи взаємопов’язаних блоків інформації що 

ідентифікуються унікальним іменем розпізнаються комп’ютером як єдине ціле зберігаються на 

зовнішньому носієві інформації та оброблюються спеціальними програмами; 2) поліетиленовий пакет 

для паперу, документів; 3) картотека, досьє, архівні дані (ССІС 2011, с. 616). 

Файл-відповідь – електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується та 

надсилається суб’єктом Єдиної системи до Держфінмоніторингу і містить  відповідь на запит (http:// 

www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248165794), напр.: Для цього файл-відповідь необхідно 

помістити в підкаталозі TEMP каталогу баз даних та вибрати пункт меню «Внесення доходів із 

запиту» режиму «Звірка даних про доходи з ДПІ» та внести дату (місяць і рік) коли було сформовано 

запит (а не дату, для якої формувався запит) (http://compdim.com.ua/ukr/pmp4/). 

Файл-додаток – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується 

СПФМ та надсилається ДСФМУ і містить додаткові дані та/або копії  документів  (http://www.minfin. 

gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=376668&cat_id). 

Файл-заглушка – Завдання  записи основної таблиці файлів (MFT) та інших файлів метаданих 

NTFS в існуючий безперервний файл-заглушку (http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/). 

Файл-запит – електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується та 

надсилається Держфінмоніторингом на адресу суб’єкта Єдиної системи і містить вимогу щодо надання 

інформації, повідомлення якої передбачається законодавством з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (http://www.kmu.gov.ua/control/ru), напр.: 

http://osvita.ua/
http://hudnemo/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://life.pravda.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.minfin/
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Щодо особливостей порядку надання відповідей банківськими установами на файли-запити та  файли  

рішення (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=243&art_id=9053&lang=uk). 

Файл-квитанція – електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається 

суб’єкту Єдиної системи, що надіслав файл-запит або файл-відповідь, і свідчить про прийняття або 

відмову в прийнятті відповідного файла (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/), напр.: Опис структури та 

реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип Q) на файл-запит (тип С) описано у главі 6 «Перелік 

реквізитів файлу-квитанції і файлу-повідомлення про взяття (відмову від узяття) фінансової операції 

(фінансових операцій) на облік, правила їх заповнення» Складу реквізитів та структури файлів 

(http://www.sdfm.gov.ua/print.php?what). 

Файл-контейнер – Файл-контейнер з’явиться у вигляді диска в Windows, аналогічно тому, як 

диски C і D зробити, і ви зможете отримувати доступ, змінювати, видаляти і додавати нові файли і 

папки всередині зашифрованого файлу контейнера (http://www.yac.mx/uk/pc-tech-tips/storage/How_to_ 

Use_TrueCrypt). 

Файл-повідомлення – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується 

СПФМ та надсилається ДСФМУ і містить інформацію про фінансові операції, відомості щодо обліку 

СПФМ (відокремлених підрозділів)  та відповідальних осіб  (http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?art), напр.: Один файл-повідомлення може містити інформацію  про декілька фінансових  

операцій (http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art). 

Файл-сервер – нода або поінт, з якої можна завантажити файли (http://znaimo.com.ua/Фідонет), 

напр.: Файл-сервер є сховищем великої кількості файлів, доступ до яких дозволений багатьом 

користувачам (http://ittexnoall.com/index.php/internet/324-shcho-take-server). 

Файл-hosts – це текстовий документ, в якому міститься інформація про IP тих чи  інших  

комп’ютерів (http://future-lifes.com/uk/pages/24396), напр.: Ніколи не вірте шахраям, які кажуть, що 

відновити файл-hosts можна тільки за певну плату, пропонують відправити смс на підозрілі номера, 

перевести гроші на рахунок (електронний або банківський) (http://future-lifes.com/uk/pages/24396). 

Файлообмінник – сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до 

них через інтернет (http://gwg.in.ua/archives/1256), напр.: «Тепер домен знову може бути включений, 

проте сервери порталу все ще в міліції», – пояснив ЗМІ партнер «Юксутуму» (юридична фірма, що 

представляє інтереси файлообмінника) Артем Афян (Т, № 26, 16.02.2012, с. 12). 

Файліст – Якщо файліста немає, значить нода не обслуговує файлові запити, а якщо файл 

прийшов, то можна ознайомитися зі списком пропонованих файлів і в разі, якщо вам щось потрібно – 

знову створити запит, на цей раз з ім’ям (або аліасом) потрібного файлу, після чого прозвоніться і 

отримайте файл (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Файлехоконференція – Потрібен тільки тим вузлам і (або) пойнт, які користуються 

файлехоконференціями або поширюють їх (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Файлехопроцесор – Файлехопроцесор – забезпечує обробку файлів, що проходять по 

файлехоконференціям (які також коротко називають «фехами») (http://znaimo.com.ua/Фідонет). 

Файтинг (англ. fighting) – це спеціальний жанр комп’ютерних ігор, який імітує рукопашний бій в 

замкнутому (обмеженому) просторі з невеликою кількістю персонажів (http://game-play.com.ua/igri-

mortal-kombat/), напр.: Ігри Мортал Комбат – це легендарна лінійка відеоігор, створена в жанрі 

«файтинг» (http://game-play.com.ua/igri-mortal-kombat/). 

Факторинг (англ. factoring) – 1) придбання банком права вимоги щодо виплат за фінансовими 

зобов’язаннями, скупленими в різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки на поставлені 

товари чи надані послуги (ССІС 2008, с. 600); 2) це операція, яка поєднує у собі низку посередницько-

комісійних послуг з кредитуванням оборотного капіталу суб’єкта господарювання  (http://studentam. 

net.ua/content/view/5042/132/), напр.: Для вирішення проблеми нестачі оборотних коштів Укрсиббанк 

пропонує цілу низку рішень, зокрема відновні кредитні лінії, овердрафти, усі види банківських гарантій, 

операції з векселями, відтермінування оплати товарів та робіт, факторинг (ВЗ, № 139, 25.09 – 

01.10.2014, с. 14). 

Факторингові послуги – Висока плата за факторингові послуги веде до того, що багато малих 

фірм тільки інколи користуються факторингом (ФЗК 2009, с. 227). 

Факторинг-фінанс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Фан (англ. fan) – 1) розм. фанатик (ВТССУМ 2009, с. 1527); 2) людина, пристрасно віддана якій-

небудь справі, захоплена якоюсь ідеєю (СУМ 2011, с. 344); 3) це простір для прихильників гурту, тобто 

тепер ви наші кореспонденти, фотографи, журналісти, дизайнери та помічники! (http://www. 

dymnasumish.com.ua/fan/). 

http://www.sdfm.gov/
http://www.yac.mx/uk/pc-tech-tips/storage/
http://www/
http://znaimo/
http://future-lifes.com/uk/
http://gwg/
http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фан-арт – абсолютно будь-який неофіційний твір некомерційного характеру (http://faqukr.ru/ 

komp-juteri/74329-fan-art-shho-ce-take.html), напр.: У фан-арті використовуються ідеї оригіналів творів, 

персонажі і сам сюжет (http://faqukr.ru/komp-juteri/74329-fan-art-shho-ce-take.html). 

Фан-бари – Уболівальникам пропонуватимуть пиво й закуски, у холі облаштовують додаткові 

фан-бари (ВК, № 60, 07.06.2012, с. 8). 

Фан-довідник – спеціальні довідників для фанів з інформацією про правила поведінки, готелі, 

хостели, ресторани, кафе тощо, напр.: Фан-довідник  підготовлено у кількості 50 тисяч екземплярів 

(ВК, № 51 – 52, 15.05.2012, с. 5). 

Фан-зона – Зустрічі супроводжуватимуться екскурсіями містами, відвідуванням фан-зон, 

ознайомленням з місцями розташування стаціонарних і мобільних фан-посольств, що допоможе тим, 

хто там працюватиме, почуватися під час турніру як удома (ВК, № 14, 03.02.2012, с. 4). 

Фан-кемпінг – У Головному управлінні охорони здоров’я також повідомили, що у день 

проведення матчу Україна – Швеція не було зареєстровано жодного критичного випадку на 

територіях стадіону, фан-зони та фан-кемпінгу (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 1). 

Фан-клуб – об’єднання людей, пристрасно відданих якій-небудь справі, захоплених якоюсь ідеєю 

(СУМ 2011, с. 345), напр.: Для спортивної України це стало свого роду унікальною подією, адже «УРА-

ФАН» (саме таку назву отримала новостворена громадська організація) став першим в Україні 

офіційно зареєстрованим фан-клубом мініфутбольної команди (http://futsal.sport.ua/news/66613). 

Фан-команда – Львів у дев’яте приймав міжнародний турнір з футболу серед фан-команд – 

«Єврофан-2015» (http://wz.lviv.ua/sport/133554-bezpryntsypni-khulihany-chy-palki-romantyky). 

Фан-культура – Наш фан-клуб було засновано у 1998 році, тобто у Грузії ми стали піонерами 

футбольної фан-культури (http://wz.lviv.ua/sport/133554-bezpryntsypni-khulihany-chy-palki-romantyky). 

Фан-куточок – Поряд зі станцією Хрещатик п’ятеро будівельників закінчують монтувати фан-

куточок для шведських уболівальників (ГпУ, № 81, 08.06.2012, с. 2). 

Фан-магазин – Рівненський «Верес» відкриває перший фан-магазин (http://vse.rv.ua/tabloyid/ 

1438948055-rivnenskiy-veres). 

Фан-меню – А для тих, хто захоче приготувати фан-меню у себе вдома, кілька рецептів від 

львівських рестораторів (Д, № 107 – 108, 22 – 23.06.2012, с. 24). 

Фан-моб – флеш-моб, що є по сценарію або став під час проведення масовим приколом (http:// 

www.molodvolyn.org/main/4-fleshmob_csho_ce_take.htm). 

Фан-організації – За словами керівника фан-організації зі Швеції Ула Гестеда, до Києва 

напередодні першого матчу за участю їхньої збірної прибуло понад 15 тисяч шведських уболівальників 

(ВК, № 61, 14.06.2012, с. 2). 

Фан-парк – це місце не лише для вболівання, а й сімейного відпочинку (http://m.sport.ua/ 

news/96079). 

Фан-посольства – Якщо сплюсувати статистику з фан-посольств, то матимемо менший 

показник (УМ, № 93, 28 – 29.06.2016, с. 22). 

Фан-публіка – Хто б там не їхав у Охтирку із фан-публіки (за власною ініціативою чи 

здійснюючи хитросплетений план якихось «замовників», припустимо, із числа противників україно-

польського фіналу Єврочемпіонату) їхня поведінка ще задовго до трибунних заворушень мала відверто 

демонстративне і нахабне зафарбування, що інколи перебувало вже в межах кримінальної 

відповідальності (ІЗ, № 18 – 19, 09 – 15.05.2008, с. 11). 

Фан-рух – Збірна Нідерландів усі три матчі зіграє в Харкові. Має сильний і організований фан-

рух (ОПУ 2012, с. 15). 

Фан-сайт – Тобі треба проголосувати за український фан-сайт MIUI.UA  на  офіційному  

англомовному форумі ТУТ  (http://www.xiaomi.ua/news-and-actions/golosui-za-miui-ukraine/). 

Фан-сектор – А у фан-секторі уперше опинився ще через п’ять років (http://wz.lviv.ua/sport/ 

133554-bezpryntsypni-khulihany-chy-palki-romantyky). 

Фан-сторінки – Вони публікують інформацію про популярність фан-сторінок за галузями, 

потоком відвідувачів, іншу корисну статистику (Ко, № 40, 18.10.2013, с. 25). 

Фани-суперники – При цьому на матчах збірної клубні фани-суперники об’єднуються (ОПУ 

2012, с. 14). 

Фан-табір – Також для київських гостей презентували і фан-табір для вболівальників Євро-2012 

(http://ngo.donetsk.ua/news/). 

Фани-«ультрас» – Імовірності стати жертвою неспровокованого насильства футбольних 

фанів-«ультрас», право радикальних та неонацистських угруповань, особливо для гостей із Азії та 

Африки (ОПУ 2012, с. 20). 

http://faqukr.ru/
http://vse/
http://m/
http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=70095
http://www/
http://wz/
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Фан-шоп – Сьогодні у Рівному відбулося відкриття першого фан-шопу ФК «Верес» (http://vse. 

rv.ua/tabloyid/1438948055-rivnenskiy-veres-vidkrivaie-pershiy-fan-magazin.html). 

Фанати – Фанати мирно святкували перемогу України, обійшлося без сутичок (ВК, № 61, 

14.06.2012, с. 2). 

Фанатки – «Ця партія потрібна не лише для підтримки спортсменів, а й для всіх українців, щоб 

ми збиралися разом заради таких ідей, як спорт, здоров’я, гарний настрій», – додає Тереза Франк, яка 

очолює жіноче крило і стверджує, що жінки ‒ «чудові фанатки», які запалюють серця наших 

спортсменів (УМ, № 99, 11.07.2012, с. 2). 

Фанатизм – нерозважлива одержимість якимись ідея, поєднана з нетерпимістю до будь-яких 

інших поглядів; пристрасна відданість якій-небудь справі, ідеї (ССІС 2011, с. 707), напр.: Принаймні 

сучасна наука поки що не розуміє істинну природу зародження цього фанатизму (УМ, № 101, 13 – 

14.07.2012, с. 19). 

Фанатіти – фанатично чимось захоплюватися, напр.: «Для будь-якого натурала велика честь, 

коли геї починають від тебе фанатіти. Це навіть лестить твоєму самолюбству», – сказав Редкліф 

(http://tabloid.pravda.com.ua/news/49807c09669ce/). 

Фанатський рух – Французький фанатський рух не такий сильний, як у Німечині чи Англії (ОПУ 

2012, с. 15). 

Фанський – «Фанське» море хвилювалося, волало, плакало і просто божеволіло в унісон забитим 

голам (УМ, № 92, 15 – 16.06.2012, с. 21). 

Фансько – Фани України! В’яжемо фанатську милю від Києва до Лондона – від футболу до 

Олімпіади! 14 липня, 16.00, парк Володимирська гірка. Приходьте, буде фансько! (МSП, 2012, с. 1). 

Фандрайзер (англ. fundraiser) – це людина, яка займається залученням матеріальних, фінансових, 

інформаційних або людських ресурсів, які необхідні конкретному підприємству (http://faqukr.ru/kar-

era/120624), напр.: Крім того, новий проект повинен отримати розголос, а тому фандрайзер 

займається своєрідною рекламою діяльності організації, інформує про її цілі та стратегії (http://faqukr. 

ru/kar-era/120624). 

Фандрайзинг (англ. fundraising) – це професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та інших 

ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових 

проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути 

на прийняття позитивного рішення донора (http://naub.oa.edu.ua/2014/fandrajzynh), напр.: Основними 

завданнями фандрайзингу є: залучення ресурсів для реалізації цільових програм; аналіз ефективності 

діяльності організації; накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм; підвищення іміджу 

організації та зміцнення довіри громадськості до неї; інформування та просвіта громадськості щодо 

проблем, які вирішує організація (http://naub.oa.edu.ua/2014/fandrajzynh). 

Фандрайзингова – Завершивши кар’єру 2002 року на посаді віце-президента з питань розвитку 

та зовнішніх зв’язків (Боб Вестфол), створює  фандрайзингову агенцію Westfall Group (Д, № 219 – 220, 

29 – 30.11.2013, с. 7). 

Фармінг (англ. pharming) – це переадресація користувача по фальшивій адресі за допомогою файл 

hosts-систем доменних імен-domaіn name system, DNS через вірусне зараження (http://job-w.ru/shahrai/0-

53). 

Фармінг-зловмисники – Фармінг-зловмисники мають в своєму розпорядженні об’ємні серверні 

сховища для зберігання фальшивих веб-сайтів (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist/stud_rob/ 

12_13/History_Virus/). 

Фармити – Все через ферму, яку я давніше перший почав фармити, а тут через деякий час в чаті 

альянсу бачу заявку від глави, мов це його як і більше  не фармити  (http://forum.travian.com.ua/ 

showthread.php?t=30541). 

Фаршінг (англ. farshing) – це неформальний напрямок інтелектуального і психологічного 

екстриму (http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob), напр.: Фаршінг – це не перфоманс і не флеш-

моб (http://www.wikipage.com.ua/Internet/fleshmob). 

Фасилітатор (англ. facilitator) – це фахівець, який допомогає учню чи студенту в усвідомленні 

себе як самоцінності, підтримати прагнення до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, 

сприяти особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей (http://osvita.ua/ 

school/reform/55183/). 

Фаст-фешн (англ. fast-фешн) – модний одяг за доступними цінами (http://megaste.in.ua/5977-shho-

take-fast-feshn.html), напр.: Мабудь, саме приємно – те, що багато марок індустрії фаст-фешн беруть 

за основи тренди з тижнів моди, і  можна створити полюбився образ в 3, а то і більше разів дешевше 

(http://megaste.in.ua/5977-shho-take-fast-feshn.html). 

http://vse/
http://faqukr/
http://naub/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/
http://forum/
http://www.wikipage/
http://osvita.ua/
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Фаст-фуд (англ. fast-fооd) – 1) продукти швидкого приготування; 2) мережа закладів швидкого 

харчування (НСІС 2008, с. 619); 3) ненадто якісний радіо- та телепродукт, напр.: Коли я [Юліана 

Лавриш] маю нагоду побувати в Європі, завжди приєднуюся до аудиторії слухачів хвилі класичної 

музики. Якось у розмові зі своїми українськими друзями-радійниками я запитала, чому не можна 

запропонувати такий культурно-естетичний розвиток нашому слухачеві, на що колеги відповіли, що 

ніхто не слухає класичної музики, рейтинги такого ЗМІ будуть надто мізерними й «не прогодують» 

себе. Виявляється, що «годувати» аудиторію російською попсою та шансоном більш прибутково. 

Зрештою, проблема станції класичної музики майже співзвучна з проблемою культурних проектів на 

українському телебаченні. Це обмежує вибір, адже разом із забігайлівкою з фаст-фудом споживачеві 

варто запропонувати ресторан чи кафе (Д, № 189 – 190, 10 – 11.10.2014, с. 21); Величезна кількість 

тваринних жирів, простих вуглеводів і підсилювачів смаку – все це робить фаст-фуд найгіршим 

вибором для шанувальника здорового способу життя (http://www.npblog.com.ua/index.php/produkti-

harchuvannya/fast-fud.html). 

Фаст-фудівський – Мені (Людмилі Засєді) тепер здається, що таких людей не так і мало 

довкола і вони не накидають себе настирливо, не рекламують свої достоїнства в манері «колекція 

минулих років за цінами найближчих десятиліть», а працюють, піднявши планку по собі. Дострибнути 

зможе далеко не кожен, фаст-фудівський менталітет тут не союзник (Д, № 42 – 43, 07 – 08.03.2013, 

с. 7). 

Фейзер (англ. рhaser) – це метод обробки сигналів, ефект, що отримується в результаті його 

використання, або прилад, що застосовує цей метод (http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Обговорення: 

Фейзер), напр.: Фейзер  це дуже гарний метод обробки сигналів (з розмови). 

Фейк (англ. fake) – неправда, брехня, напр.: «Не стань цеглинкою у величезній стіні паніки 99 % 

постів, які я бачу у фейсбуці, – це погано зліплений російський фейк, основна мета якого – довести вас 

до істерики, вашу маму до валокордину, сусіда до алкоголізму», – наполягає Віктор Ліс (Д, № 179 – 180, 

26 – 27.09.2014, с. 14). 

Фейкер (англ. faker) – постачальник компрометаційних, непристойних комп’ютерних 

фотофальшивок (особливо відомих осіб) (ССІС 2006, с. 705). 

Фейкова – Також інтернетом днями почала блукати інформація про те, що «Facebook» 

збирається встановити плату за користування – 3 долари на місяць. Наскільки це відповідає 

дійсності?  Ця інформація фейкова, її вигадали американські журналісти (Е, № 187, 25.09 – 

02.10.2014, с. 5). 

Фейкові (англ. fake) – За її словами, вчора у соціальній мережі з’явилися «два однотипні фейкові 

відео». Перший із них стосується горлівського «Стиролу», а другий – черкаського «Азоту». Що 

спільного у цих двох відео? Відповідь одна – фейковість, брехливість, замовність (http://vikka.ua/ 

novini/35278). 

Фейковість (англ. fake) – За її словами, вчора у соціальній мережі з’явилися «два однотипні 

фейкові відео». Перший із них стосується горлівського «Стиролу», а другий – черкаського «Азоту». Що 

спільного у цих двох відео? Відповідь одна – фейковість, брехливість, замовність (http://vikka.ua/ 

novini/35278). 

Фейс (англ. face) – обличчя (http://slovopedia.org.ua/57/53412/376156). 

Фейс-арт – це одна з підгруп боді-арту  (http://proallhealth.ru/makijazh/63-fejs-art), напр.: Що 

спонукало вас зайнятись фейс-артом і скільки вже часу  цим займаєтеся? (http://ogo.ua/articles/ 

view/2014-12-23/57845.html). 

Фейсбук (англ. facebook) – одна з найпопулярніших соціальних мереж сучасності (http://faqukr.ru/ 

komp-juteri/70407-fejsbuk), напр.: На мій погляд, для молоді й людей середнього віку з кожнем днем 

дедалі важливішим стає фейсбук і, можливо, твітер … (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 9). 

Фейсбук-сторінка – На фейсбук-сторінці Grani. ru цей малюнок з’явився з підписом: «ФСБ 

може отримати повний доступ до даних користувачів інтернету» (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, 

с. 18). 

Фейс-ліфтинг – 1) зміна зовнішності, дизайну автомобіля (НСІС 2008, с. 621); 2) комплекс 

спеціальних вправ, який націлений на підтримку тонусу в м’язах обличчя і, відповідно, продовження 

молодості і привабливого зовнішнього вигляду (http://womanday.in.ua/fejs-liftyng.html), напр.: Фейс-

ліфтинг налічує безліч різних технологій і методик (http://womanday.in.ua/fejs-liftyng.html). 

Фейспалм – Звідки пішов фейспалм, розібратися досить складно (http://faqukr.ru/internet/128753-

fejspalm). 

Фейсинг (англ. facing) – це одиниця товару, яка представляє його у певній товарній лінії 

(асортименті); повернена лицевою стороною (етикеткою) до покупця (http://libfree.com/181331378_ 

http://www/
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Обговорення:%20Фейзер
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Обговорення:%20Фейзер
http://proallhealth/
http://ogo.ua/articles/%20view
http://ogo.ua/articles/%20view
http://faqukr.ru/
http://faqukr.ru/
http://libfree.com/181331378_
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marketingmetodi), напр.: Але необхідно розрізняти фейсинг та запас продукції на полиці по кожній 

позиції (http://studopedia.info/1-109526.html). 

Фермер (англ. farmer) – орендар або власник землі (ССІС 2011, с. 712). 

Фермер-базар – Приблизно такі відчуття я випробувала, під час майстер-класу, який дала в 

Фермер-базар (http://promenuforme.ru/rizne/blog/3606-majster-klas). 

Фермер-гонщик – Безкоштовна он-лайн-гра «Фермер-гонщик» (Uphill farmer) для хлопчиків 

(http://www.bondgame.com.ua/igra-fermer-honshchyk/). 

Фермер-сервіс – назва фірми (ЄДР 2012). 

Фешн (англ. fashion) – 1) стиль, мода; 2) фасон, покрой; форма; 3) образ, манера, напр.: 

Авангардний фешн припав до смаку і закордонним експертам: премії молодих фешн-дизайнерів одягу 

Bazaar Fashion Forward і гран-прі російського «Нові імена в дизайні» у Жана в кишені (http://cultprostir. 

ua/uk/post/zhan-gricfeldt-moda-ce-veselo). 

           Фешн-байєр – Працівник на цій посаді має вивчати тренди в моді і займатися закупівлями 

товарів, яких потребує цей бутик. Це називається фешн-байєр (http://posekretu.com.ua/116501-hto-takij-

bajyer-chim-vin-zajmayetsya.html). 

Фешн-барахолка (англ. fashion-барахолка) – Відвідавши українську фешн-барахолку, можна 

назавжди розчаруватися в мас-маркеті і закупитися унікальними речами на всі сезони (http://www. 

woman-and-man.club/tse-tsikavo/). 

Фешн-блогер – Серед основної аудиторії – фешн-блогери, дизайнери, стилісти, журналісти, 

модельні агенти, фешн-редактори, моделі, скаути, фешн-фотографи та ін. (http://www.uk.lib-ebook. 

com/41ekonomika/). 

Фешн-блогінг – Ми багато спілкувались у фейсбуці в робочий час (обговорювали український 

фешн-блогінг, чоловіків і своє життя), а одного разу перечитали кілометрову стрічку повідомлень – і 

вирішили, що з того може вийти  непоганий блог  (http://inspired.com.ua/books/the-devochki/). 

Фешн-бізнес – Оскільки організацію з її людьми, культурою, цінностями зазвичай представляє 

бренд-драйвер, то головна мета підтримуючого бренду – ще раз переконати покупця в тому, що 

продукт дійсно являє обіцяні вигоди, так як за даним брендом стоїть респектабельна, процвітаюча 

організація (у контексті фешн-бізнесу – особистість і креативні досягнення дизайнера), чиє ім’я може 

асоціюватися лише з якісним і престижним продуктом (http://ukrefs.com.ua/page,4,115330). 

Фешн-видання – Безхатько Славко став зіркою багатьох фешн-видань 

(http://tsn.ua/tsikavinki/lvivskiy-bezhatko-stilyaga). 

Фешн-дизайнер– Авангардний фешн припав до смаку і закордонним експертам: премії молодих 

фешн-дизайнерів одягу Bazaar Fashion Forward і гран-прі російського «Нові імена в дизайні» у Жана в 

кишені (http://cultprostir.ua/uk/post/zhan-gricfeldt-moda-ce-veselo). 

Фешн-ілюстратор – Ліліт відома також як фешн-ілюстратор, але для мене вона перш за все 

зразок наполегливості і цілеспрямованості (http://inspirationbreakfast.com/natkhnennya-2012-list). 

Фешн-індустрія – Прикметно, що профільних освітніх закладів у галузі моди в Україні не існує, 

тому фешн-індустрію творять представники дотичних професій і аматори, котрі займаються 

самоосвітою (Д, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 20). 

Фешн-кафе – Фешн-кафе можна кваліфікувати як концептуальне кафе, різновид арт-кафе, 

оскільки, крім сервісу та кухні, особливу увагу приділяють атмосфері та розважальній програмі (http:// 

www.uk.lib-ebook.com/41ekonomika/1862605-112). 

Фешн-клаб – Також, одною з особливостей є те що «Фешн-клаб» має літній майданчик 

відпочиваючи на якому можна милуватись архітектурою навколишніх будинків у самому «серці» 

Львова та насолоджуватись прохолоджувальними напоями влітку  (http://v.lviv.ua/catalog/rest/clubs/ 

fashion-club.html). 

Фешн-колекція – Минулого четверга у абсурд-пабі BarHot відбулася прес-конференція з приводу 

презентації благодійної фешн-колекції разфарбовка Fashion, що була створена у допомогу дітям  

та за їх власної участі (http://liroom.com.ua/news/razukrashka_fashion/). 

Фешн-координатор – Наташа Балабанова, топ стиліст Wella Professional, віце-президен 

української сесії Antercoiffure Mondial, фешн-координатор регіону Східної Європи (М1, 25 – 26.10.2013, 

с. 34). 

Фешн-критики – критики у галузі моди і гламуру (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index. 

html?page=3), напр.: «Просто одяг» – такий був одностайний вердикт фешн-критиків (ДТ, № 11, 2010, 

с. 16). 

Фешн-маркет – У Києві пройде фешн-маркет Zrobleno (http://www.woman-and-man.club/ 

label/feshn-market/). 

http://www.bondgame/
http://cultprostir/
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Фешн-огляди – У фешн-оглядах звертаються до найвдаліших та найпровальніших зіркових луків 

на червоній доріжці попередніх років та прогнозів, сукню від якого кутюр’є та чи інша актриса 

«вдягне» у неділю, 24 лютого, на 85-ту церемонію вручення «Оскарів» (УМ, № 29, 22 – 23.02.2013, с. 20). 

Фешн-подія – Це – одна з найбільших фешн-подій року в країні (http://ua.euronews.com/ 

2013/12/03/tradition-meets). 

Фешн-показ – Повинна зізнатися [Дарка Оліфер], що фешн-показ українських дизайнерів став, у 

принципі, першою подією подібного роду в моєму житті (Д, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 9). 

Фешн-редактор – Серед основної аудиторії – фешн-блогери, дизайнери, стилісти, журналісти, 

модельні агенти, фешн-редактори, моделі, скаути, фешн-фотографи та ін. (http://www.uk.lib-ebook. 

com/41ekonomika/1862605-112). 

Фешн-ринок – Головна мета проекту [UKRAINIAN BATTLE OF TAILORS, або Чоловічий костюм 

«он-лайн»] – відкриття нових імен у сфері чоловічої моди та індивідуального пошиву, позиціонування 

чоловічої моди як сегменту українського фешн-ринку, який активно розвивається (М1, № 2,  

березень, 2016, с. 18); До речі, саме це допомагає їм творити: у нашій країні як такого фешн-ринку не 

існує (http://cultprostir.ua/uk/post/zhan-gricfeldt-moda-ce-veselo). 

Фешн-тренд – Серед дизайнерів, які демонструють свої ідеї у цій галузі фешн-трендів, – Алі 

Зішан, який пропонує нареченим вбрання яскравих барв у поєднанні з традиційним мереживом 

(http://ua.euronews.com/2013/12/03/tradition-meets). 

Фешн-форум – Це вже 27-й, за рахунком, фешн-форум (http://24tv.ua/news/showNews.do? 

vidbulos_vidkrittya_27go). 

Фешн-фотограф – Серед основної аудиторії – фешн-блогери, дизайнери, стилісти, журналісти, 

модельні агенти, фешн-редактори, моделі, скаути, фешн-фотографи та ін. (http://www.uk.lib-

ebook.com/41ekonomika/1862605-112). 

Фешн-фотографії – модні, стильні фотографії (http://info.lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html? 

page=3). 

Фешн-школа – Журнал, в якому він працює, у визнаних світових фешн-школах називають 

«біблією моди» (http://www.models.ua/articles/14/). 

Фешн-шоу – Вночі 19 червня у Музеї історії міста Києва розкажуть про моду та влаштують 

фешн-шоу від молодих українських дизайнерів (http://kiev.pravda.com.ua/news/5582891f38fc3/). 

Фідер (англ. feeder) – 1) кабельна або повітряна лінія живлення, що відходить від електростанції; 

2) лінія для передачі електричних коливань високої частоти від радіопередавача до антени і навпаки; 3) 

пристрій, що автоматично подає в машину сировинний матеріал рівномірними порціями (НСІС 2008, 

с. 624); 4) основне знаряддя рибалки при екстремальній риболовлі, коли течія і глибина не дають 

можливості використовувати інші снасті для ловлі мирної риби (http://rubaku.com/snast/f-der/vse-pro-f-

der.html); 5) ємність для куль, яка знаходиться на маркері і куди засипаються пейнтбольні кулі (http://a-

paintball.lviv.ua/5-porad-dlya-hry-v-pejntbol/). 

Фікс (фр. fixе) – 1) встановлена ціна на які-н. товари; 2) точно визначена сума винагороди 

(НСІС 2008, с. 625); 3) велосипед, який прийшов на дороги зі світу трекових гонок (http://pedalka.com.ua/ 

shop/category/bikes/fixed_gear#), напр.: У фікса відсутні гальма, а колесо жорстко зв’язане із приводом 

(педальним вузлом) (http://pedalka.com.ua/shop/category/bikes/fixed_gear#). 

Фіксований зв’язок – це телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного 

кінцевого обладнання (http://kodeksy.com.ua/dictionary/f/fiksovanij_zv_yazok.htm). 

Фіксер (англ. fixed) – це фактично той самий журналіст, який готується написати статтю чи зняти 

сюжет, організовує свої відрядження, тільки наприкінці не пише текст і не монтує відео  (http://www. 

korydor.in.ua/ua/censure/robota-fixer.html), напр.: Більша частина підготовчої роботи лежить на фіксері, 

а іноземний репортер бере інтерв’ю, збирає коментарі і пише свій матеріал чи монтує сюжет 

(http://www.korydor.in.ua/ua/censure/robota-fixer.html). 

Фіксинг (англ. fixing) – 1) ціна товару, встановлена на біржі у певний момент (НСІС 2008, с. 625); 

2) курс, який встановлюється на торгах міжбанківської валютної біржі у випадках збору обсягів заявок 

на купівлю та продаж біржового товару (ВТССУМ 2009, с. 1535), напр.: Момент досягнення фіксингу є 

моментом завершення торгів (аукціону), фіксинг характеризується певним курсом іноземної валюти до 

національної, який стає єдиним курсом укладення угод і здійснення розрахунків по них на даних торгах 

(http://bibliograph.com.ua/birzhevoe-delo/41.htm). 

Фінгерборд (англ. fingerboard) – зменшена копія скейтборду для катання на пальцях рук (http://wv. 

zao.com.ua/prochitala-slovo-cikave-fingerbord), напр.: Також дошки фінгербордів поділяють за 

матеріалом деки: пластикові (Tech Deck, My Area) – використовують профі, краще всього вибирати 
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дошки з хорошим конкейвом (канавкою), так як вони краще пристосовані для виконання трюкових 

елементів (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid). 

Фінгербординг (англ. fingerboarding) – Фінгербординг – це не тільки модне хобі, це –

 практично вид спорту (http://porady.altervista.org/porady/fingerbord24730_24730.html), напр.: Існують 

навіть спеціальні клуби фінгербордингу, учасники яких регулярно проводять змагання між собою або 

з учасниками інших клубів (http://porady.altervista.org/porady/fingerbord24730_24730.html). 

Фінгерскейтборд (англ. fingerskatеboard) – це мініатюрна версія роликової дошки з підвісками 

(trucks) і обертовими роликами (http://www.igrosvit.com.ua/product_info.php?products_id=18549& 

language=ua). 

Фітбол (англ. fitball) – 1) пружний м’яч великого розміру (55 – 75 см в діаметрі), який 

використовують для занять гімнастикою і аеробікою (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/ 

napryami-fitnesu9-9/page/5); 2) Фітболом також називають напрямок фітнесу, де вправи виконуються на 

м’ячі («fit» – оздоровлення, «ball» – м’яч) (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu), 

напр.: Фітбол використовують для оздоровлення, корекції фігури і формування постави  (http:// 

bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/5). 

Фітбол-аеробіка – Заняття фітбол-аеробікою дають можливість тренування вестибулярного 

апарату, розвитку координації рухів, а також знімає додаткове навантаження на хребет, що дозволяє 

людям з проблемами хребта, людям з надлишковою вагою, відчувати себе досить комфортно при 

заняттях фітболом (http://modusvivendi.ho.ua/fitbol.php). 

Фітбол-гімнастика – Крім того, завдяки формі м’яча знижується навантаження на нижні 

кінцівки, що дозволяє займатися фітбол-гімнастикою людям з надмірною вагою, варикозним 

розширенням вен, пошкодженими гомілковостопними і колінними суглобами, а також літнім людям 

(http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/5). 

Фітбол-центр – центр, де займаються фітболом (http://sportstermin.blogspot.com/2015/12/blog-

post_57.html). 

Фітинг (англ. fitting) – 1) фасонна деталь, за допомогою якої з’єднують труби (НСІС 2008, с. 628); 

2) фітинг це спроба дізнатися певні персональні дані: кредитних карток, паролі доступу до онлайнових 

платежів тощо (ІЗ, № 13, 28.03.2014, с. 27). 

Фітинг-технокомплект – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Фітинг-центр – це єдиний комплекс з часткового виробництва, приймання продукції, зберігання 

та комплектації замовлень клієнтів (http://polyplastic.ua/ua/news/news-657.html), напр.: Фітинг-центр ТД 

«Євротрубпласт» пропонує своїм клієнтам високоякісні з’єднувальні деталі відомих фірм Georg Fischer 

(Швейцарія) і Agru (Австрія), Trans-Quadro (Польща), а також зварні фітинги РТЗ і литі фітинги 

Климовського трубного заводу (КТЗ, Росія) (http://polyplastic.ua/ua/news/news-657.html). 

Фітингові платформи – На фітингових платформах залізничним транспортом України 

перевозяться здебільшого імпортні, експортні та  транзитні вантажі  (http://www.kmu.gov.ua/ 

control/uk/publish/article?art_id=244468920). 

Фіткервс (англ. fitcurves) – За відгуками, фіткервс – це не лише якісний фітнес-центр, в якому 

працюють професіонали в області фітнесу та управління вагою, а й команда однодумців, які надають 

підтримку і виявляють індивідуальний підхід до кожного клієнта (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/ 

category/napryami-fitnesu9-9/page/5), напр.: Також фахівцями в області фітнеса Фіткервс була 

розроблена спеціальна програма харчування, яка допомагає жінкам будь-якої комплекції і ваговій 

категорії скинути зайву вагу без дієт і стресу (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-

fitnesu9-9/page/5). 

Фітнес (англ. fitness) – 1) оздоровча методика, що дозволяє змінити форми тіла, вага і  закріпити  

досягнутий результат (http://www.fitness24h.com.ua/фітнес/?lang=uk); 2) наука, яка бере початок з 

фізіології рухової активності, і включає в себе основи фізики, хімії, анатомії, фізіології, 

психології та багатьох інших областей знань людства  (http://megasite.in.ua/95175-fitnes-shho-ce-i-

golovne-navishho.html). 

Фітнес-аеробіка – Сучасні тенденції моди диктують нам бути здоровими, підтримувати себе у 

відмінній формі. І в цьому нам, звичайно ж, допомагає спорт і фітнес-аеробіка, так як підтримання 

фізичної форми необхідні людині міста як ковток свіжого повітря (http://likuvan.in.ua/fitnes-

aerobika.html). 

Фітнес-бар – це місце, де можна відпочити і розслабитися після тренування, а також насолодитися 

чимось смачненьким з користю для здоров’я (http://vseznajka.com.ua/?p=1639), напр.: В меню фітнес-

бару ви завжди зможете знайти енергетичні напої, які допомагають швидко переключитися на 

заняття спортом, особливо вранці або в кінці робочого дня (http://vseznajka.com.ua/?p=1639).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://porady.altervista.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/
http://sportstermin/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://polyplastic.ua/ua/tech-electrofitings.html
http://polyplastic.ua/ua/page-120.html
http://polyplastic.ua/ua/tech-electrofitings.html
http://polyplastic.ua/ua/page-171.html
http://polyplastic.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://bonjoure/
http://bonjoure/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.fitness24h.com.ua/фітнес/?lang=uk
http://megasite.in.ua/
http://vseznajka.com.ua/


387 

 

  

Фітнес-бікіні – Юля Шільк не так давно «засвітилася» у категорії фітнес-бікіні у  федерації  

IFBB  (http://kulturizm.info/?p=19522&lang=ua). 

Фітнес-боді – Прочитайте про «Фітнес-боді» відгук, причому будь-який, і ви зрозумієте, що 

ефективний засіб може коштувати зовсім небагато (http://poradumo.pp.ua/vidhocunok-i-tyruzm/). 

Фітнес-браслет – У рейтинг авторитетного видання потрапили такі пристрої, як смарт-

годинник, фітнес-браслет, екшн-камера та інші гаджети  (http://ua.korrespondent.net/lifestyle/gadgets/ 

3462132). 

Фітнес-будинок – Фітнес-будинок відрізняється лише тим, що вправи будуть виконуватися 

самостійно і без спеціального обладнання (http://poradu.pp.ua/krasa-zdorovya/20268-ftnes). 

Фітнес-вправи – У списку фітнес-вправ для сідниць на першому місці стоять присідання, але для 

того щоб досягти результату, їх потрібно вміти правильно виконувати  (http://bonjoure.altervista.org/ 

hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/5). 

Фітнес-групи – Учасники фітнес-груп мають можливість постійно  контролювати  вагу, об’єм  

тіла  (http://artlearn.org.ua/ua/diialnist/sport/sheipinh-aerobika-fitnes). 

Фітнес-Дім – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Фітнес-заняття – Під час фітнес-занять сайкл тренування доводиться долати віртуальні 

підйоми, гальмувати на спусках, мчати на високій швидкості по прямій трасі  (http://www.fitlife.com.ua/ 

services/group-classes/spining). 

Фітнес-зал – Фітнес-зал «FITNESS CITY» – це не просто фітнес (http://vse.rv.ua/tabloyid/ 

1411224349-fitness-city-club). 

Фітнес-індустрія – Наявність соціального замовлення на оздоровчі послуги зумовлює активний 

розвиток фітнес-індустрії (http://eenu.edu.ua/uk/articles/fitnes-ce-zdorovya). 

Фітнес-інструктор – Усі отримані дані аналізує лікар або фітнес-інструктор, він же складає 

план тренувань і розробляє режим правильного харчування (ВК, № 45, 19.04.2012, с. 26). 

Фітнес-клуб – об’єднання, організація, де проводять заняття фітнесом (СУМ 2011, с. 346), напр.: 

Головна перевага дам  тіло охоронців ‒ їхня невиразність, непомітність потенційні нападники 

зазвичай не очікують опору від дівчат з «віповського» почту, сприймаючи їх як помічниць або подруг 

особи, що охороняється (причому, якщо цією особою є жінка, то охоронець прекрасної статі може її 

супроводжувати й до приміщень, куди чоловікам вхід заборонено – наприклад, до роздягальні фітнес-

клубу, примірочної магазину або до убиральні) (ІЗ, № 3, 17.01.2013, с. 17). 

Фітнес-комплекс – Найпростіший спосіб полягає у виборі будь-якого спортивного центру, де є 

спеціалізований тренер, який пройшов курси техніки тайбо і має чітке уявлення про всі 

елементи і основні засади даного фітнес-комплексу (http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/ 

napryami-fitnesu9-9/page/5). 

Фітнес-конвенції – До Дня народження клубу, а також на честь переможців внутрішньоклубних 

та міжклубних спартакіад, змагань, веселих стартів, міжнародних фітнес-конвенцій, спортивних 

з’їздів та конференцій, перемог тренерів клубу на всеукраїнських, європейських та всесвітніх 

олімпіадах тощо (http://pidruchniki.com/15021119/turizm/organizatsiya_harchuvannya_fitnes). 

Фітнес-клуб – об’єднання, організація, де проводять заняття фітнесом (СУМ 2011, с. 346). 

Фітнес-марафон – Ми вже писали про те, що в одному з київських фітнес-клубів є авторські 

програми, такі як фітнес-марафон «Революція тіла» (http://lady.tochka.net/ua/55800-eksperiment). 

Фітнес-мережа – Фітнес-мережа «ФОРЕВЕР» у Львові складається з чотирьох фітнес-клубів, 

розташованих у різних районах міста (http://ua.dorogovkaz.com/fitnes-club_forever.php). 

Фітнес-модель – Попри свою вагітність, фітнес-модель Софі Гудолін активно продовжує 

займатися спортом під наглядом свого чоловіка і вважає, що нічого поганого в цьому немає 

(http://gazeta.ua/articles/health/_vagitna-dvijnyatami-fitnesmodel). 

Фітнес-няня – Своїм друзям розповідаємо, що «FITNESS CITY» – це наш центр сімейного 

здоров’я. У нас кожен член сім’ї знайшов тут заняття для себе: чоловік займається у тренажерному 

залі, я записалася на фітнес-програму, наша старша донечка паралельно з нами відвідує заняття для 

дітей «KIDS», а найменшу доглядає «Фітнес-няня» (це нова послуга клубу), – радісно зазначає мама 

Олена (http://vse.rv.ua/tabloyid/1411224349-fitness-city-club). 

Фітнес-обладнання – Найбільша міжнародна виставка щороку навесні приваблює до Есена 

інвесторів, власників клінік та готелів, банкірів та виробників фітнес-обладнання  (http://www.dw. 

com/uk/українські-компанії-завойовують-міжнародний-фітнес-ринок/a-3297077). 

Фітнес-програма – Крім ефективної фітнес-програми розробники Фіткервс також створили 

спеціальну програму харчування, яка розділена на три фази, перша з яких триває тиждень 

(http://bonjoure.altervista.org/hvoriy/category/napryami-fitnesu9-9/page/5). 

http://kulturizm/
http://ua.korrespondent.net/
http://poradu.pp.ua/krasa-zdorovya/
http://bonjoure.altervista.org/
http://artlearn.org/
http://www.fitlife.com.ua/
http://vse.rv/
http://bonjoure.altervista/
http://afisha.tochka.net/55405-5-prichin-vybrat-fitnes-tsentr-body-art-fitness/
http://gazeta/
http://vse.rv.ua/
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Фітнес-рік – Новий фітнес-рік розпочато (http://www.planetfitness.com.ua/podii/). 

Фітнес-ринок – Українські компанії доволі успішно завойовують міжнародний фітнес-ринок 

(http://www.dw.com/uk/українські-компанії-завойовують-міжнародний-фітнес-ринок/a-3297077). 

Фітнес-студія – Фітнес-студія Оксани Шумарової: здоровий спосіб життя, шейпінг, фітбол, 

аеробіка (http://irp.rv.ua/resursi/nauka-i-osvita/pidgotovchi-kursi-navchalyni-centri). 

Фітнес-табір – Sport Life вирішив усе за вас – фітнес-табір «Спортлайфік» (http://www.sportlife. 

ua/uk/fitness/19256#). 

Фітнес-тестування – Усім, хто має якісь хронічні недуги, перед початком занять спортом 

потрібно пройти обстеження в поліклініці. Для цього навіть розроблено спеціальне фітнес-

тестування (ВК, № 45, 19.04.2012, с. 26). 

Фітнес-технології – Процес навчання забезпечують висококваліфіковані викладачі: професори і 

доценти; фітнес-тренери-практики; автори навчальних посібників та монографій; учасники 

конференцій, конгресів, симпозіумів, робота яких зорієнтована на розробку й упровадження сучасних 

рекреаційних та фітнес-технологій (http://eenu.edu.ua/uk/articles/fitnes-ce-zdorovya-i-fizichne-

blagopoluchchya). 

Фітнес-тренер – Міський голова Калуша Ігор Насалик відпрацьовує фітнес-тренером  (фото)  

(http://firtka.if.ua/?action =show&id=21306). 

Фітнес-тренування – Звичайно, це не просто фітнес-тренування, розрахована на схуднення і 

зміцнення м’язів (http://shop.interatletika.com/ua/zumba.html). 

Фітнес-тур – Фітнес-тур є своєрідним «перезавантаженням» голови та тіла з орієнтацією на 

здоровий спосіб життя (http://ua.dorogovkaz.com/otel_solnechnyj_provans_fitnes-tur.php). 

Фітнес-турнір – Почавши тренуватися не так давно, спортсменка вже не раз виходила на сцену 

головних фітнес-турнірів, поступово наближаючись до призових місць (http://kulturizm.info/?p=19522). 

Фітнес-фан – Розвиток системи просування послуг фітнес-центру «Фітнес-фан»  (http://litcey. 

in.ua/re_Розвиток_системи_просування_послуг_фітнес-центру). 

Фітнес-формула – назва спортивного клубу (ЄДР 2012). 

Фітнес-френд – назва спортивного клубу(ЄДР 2012). 

Фітнес-функції – Фітнес-функції мали такий вигляд для задач … (http://www.ikravets.com/ 

research/2010/09/04/optimization). 

Фітнес-хаус – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Фітнес-хол – «Фітнес-хол» (м. Аеропорт) – новий фітнес-клуб після ремонту (http://tsytrus.com/ 

abonement). 

Фітнес-центр – Розібратися в призначенні тренувань допоможе майстер одного зі столичних 

фітнес-центрів Динара Красовська (http://lady.tochka.net/ua/1091-pokhudey-legko). 

Фітнес-щоденник – Переважна більшість фітнес-клубів пропонує клієнту заводити 

персональний фітнес-щоденник, в якому прописується індивідуальна програма тренувань, 

реєструються результати спортивних тестувань, фіксуються спортивні досягнення, а також 

містяться загальні поради щодо харчування людей, які займаються спортом (http://pidruchniki.com/ 

15021119/turizm/). 

Фітнес-ярмарок – Три компанії з України взяли участь у міжнародному фітнес-ярмарку в 

Німечині FIBO 2008 найбільша з них – «ІнтерАтлетика» (http://www.dw.com/uk/українські-компанії-

завойовують-міжнародний-фітнес-ринок/a-3297077). 

Фішбургер (англ. fishburger) – це ласощі для усіх, хто не байдужий до риби. Котлета, зроблена з 

найніжнішого рибного філе, сподобається як дорослим так і дітям (http://getitcooked.com/uk/recipe/ 

5519.html), напр.: Фішбургери, гамбургери і чізбургери – це всі різновиди швидкої їжі, яка представляє 

собою теплу булочку з різними начинками (http://cookery.com.ua/zakuski/xlibni-zakuski/372-fishburgera-z-

somgoyu.html#). 

Фішинг (англ. phishing) – найрозвиненіший вид шахрайства в інтернеті, що відбувається шляхом 

заманювання жертви (з метою виманити конфіденційну та особисту інформацію) на сайті-пастки (НСІС 

2008, с. 629), напр.: Відомі випадки (так званий «фішинг» – phishing (pass word fishing)), коли шахраї  

телефонують до особи, яка загубила карту, представляючись інспектором банку, запитують, нібито з 

метою перевірки реєстрації картки, персональний ідентифікаційний номер держателя, інформацію 

про її реквізити (ЗМР 2 2009, с. 97). 

Фішинг-атака – один з найбільш поширених злочинів в глобальній мережі (https://www. 

instaforex.com/ua/phishing.php), напр.: Технологія Voі, у силу своєї дешевизни, поширюється по всьому 

світу, і робить мережі підприємств уразливими для фішинг-атак, а шахраї одержать доступ до 

секретної інформації (http://job-w.ru/shahrai/0-53). 

http://www/
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Фішинг-зловмисники – Фішинг-зловмисник відправляє своїй жертві нібито офіційні листи, 

спонукаючі користувача добровільно відправити зловмисникові конфіденційну інформацію (http://ito. 

vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist/stud_rob/12_13/). 

Фішинг-лист – Керований комп’ютер може використовуватися як платформа для організації 

DoS-атак, розсилки спаму і фішинг-листів (http://ito.vspu.net/ENK/ENMK_histori/zmist/stud_rob/12_13/). 

Фішинг-махінації – Типовою фішинг-махінацією є використання підроблених повідомлень, які 

виглядають як повідомлення від відомих компаній або веб-сайтів, наприклад, банків, емітента 

кредитних карток, благодійної організації або з сайтів організацій,  що  займаються електронною  

комерцією  (https://support.office.com/uk-ua/article/Захист-від-фішинг-махінацій). 

Фішинг-повідомлення – З інтернету до папки «Вхідні» можуть потрапляти багато 

небезпечних об’єктів, таких як віруси, спам або фішинг-повідомлення (https://support.office.com/uk-

ua/article/Захист-від-вірусів-спаму-та-фішингу). 

Фішинг-сайт – На думку експертів APWG такий ріст став можливий завдяки появі так званих 

«phіshіng kіt»  утиліт, які дозволяють у короткий термін створити фішинг-сайт (http://job-w.ru/ 

shahrai/0-53). 

Фішинговий сайт – У грудні 2005 року відзначений різкий ріст фішингових сайтів (на 65 %, у 

листопаді 2005 року 4630, а в грудні вже 7197) (http://job-w.ru/shahrai/0-53). 

Флаєр (англ. flyer) – невелика рекламна листівка, як правило, дає право на знижку (http:// 

genomukr.ru/rizne/25146-shho-take-flaer.html), напр.: Розробили так звані «флаєри», які широко 

розповсюджуємо (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 15). 

Флайборд (англ. flyboard) – новий екстремальний вид спорту (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Флайборд), напр.: Пристрій для флайборду дозволяє підняти людину до 10 метрів над водою 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Флайборд). 

Флайледі (англ. flylady) – Флайледі – досить популярний в світі підхід до організації домашніх 

справ (http://maxybaby.net.ua/ukr/index.php?loc). 

Флайтери (англ. flayter) – світло відбивальні значки, напр.: Від представників ДАЇ діти отримали 

книжки «Дорожня грамота для юних пішоходів», зошити «Молоде покоління – за безпечний рух», 

тематичні закладки, а також флайтери – світло відбивальні значки завдяки яким вони стануть 

помітнішими на вулиці (ІЗ, № 12, 20.03.2014, с. 29). 

Флат (англ. flat) – 1) біржовий термін, який означає, що відсотки вже включено в курс акцій; 2) у 

торгових угодах означає якість товару без додаткових поліпшень; зазвичай стосується дешевих товарів 

чи комп’ютерних програм; 3) стос. до ринку: невигідний, без доходу (СУМ 2011, с. 346). 

Флафі (англ. fluffy) – 1) це теплі, нічим не затьмарені відносини між персонажами  (http://wi.zao. 

com.ua/shho-take-flaff); 2) фанфик, сконцентрований на романтичних переживаннях героїв до такої міри, 

що це набуває гротескну форму (http://wi.zao.com.ua/shho-take-flaff). 

Флейм (англ. flame) – принизливий коментар, висловлюючий в образливій формі в процесі 

електронного спілкування, коли відсутній особистий контакт і ім’я учасників суперечки ховатися за 

вигаданими іменами (ССЛіЖ 2009, с. 343), напр.: Мережевий етикет проти флеймів, адже вони часто 

переростають у «війни» – серії злісних послань, якими обмінюються, здебільшого, два або три учасники 

дискусії (М, № 9, 25.09.2014, с. 25). 

Флейм-сервіс – назва компанії (ЄДР 2012). 

Флейм-тур – назва турфірми (ЄДР 2012). 

Флеймер (англ. flamer) – той, хто займається флеймінгом, напр.: Підлий флеймер не спить, і тому 

потрібно знати звички цього хитрого, але обділеного розумом, звіра! (http://men.webfermer.org.ua/ 

tehnika-ta-internet/shho-take-flejm). 

Флеймінг (англ. fleyming) – боротьба між рівними, але за певних умов вона може перетворитися 

на нерівноправний психологічний терор (http://teacher.co.ua), напр.: Флеймінг – це обмін короткими 

емоційними репліками між двома людьми – агресором і «потенційною жертвою» (іноді, агресорів 

може бути декілька) (http://www.rodis.org.ua/2012/11/blog-post_6503.html). 

Флеш (англ. flash) – І. Старовинне польове, рідше довгочасне укріплення з двох фасів, що 

утворювали тупий кут, звернений вершиною до ворога; ІІ. 1) коротке попереднє повідомлення, 

телепрограма (у газету); 2) коротка бесіда журналіста (репортера) на місці події, бліц-інтерв’ю (НСІС 

2008, с. 630), напр.: Обробка інформації – це завжди блискавичний процес. Тому використання терміна 

«флеш-технології» в ІТ-сфері більш ніж виправдано. Будь-яка більш-менш впендена користувач ПК 

досить часто стикається зі словом «флеш» (http://wilkfir.xyz/osvita/movi/135490-flesh-ce-shho-take-

shho-oznachae-i-jak.html). 

http://ito/
http://ito.vspu.net/ENK/
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Флешка – невеликий пристрій для зберігання даних (http://gadget-explorer.com/articles/shho-take-

fleshka/), напр.: Невдовзі кайданки клацнули й на зап’ястках головного організатора зйомок – 26-річного 

жителя Кривого Рогу. У нього вилучили чотири комп’ютери, кілька твердих дисків та флешки із 

записами «порноспектаклів» (ІЗ, № 23, 05.06.2014, с. 17). 

Флеш-бек – Велс [Орсон] передає життя протагоніста через низку флеш-беків (М1, № 2, 

березень, 2016, с. 12). 

Флеш-диск – Видалити вірус з комп’ютера або флеш-диска може  бути  непросто, але  

це можливо  (http://yakwiki.ru/rizne/46088-jak-vidaliti-virus-z-flesh-diska.html). 

Флеш-драйв – На флеш-драйв можна записувати, з нього можна читати, працювати з 

файлами або стирати їх як зі звичайної дискети, але набагато швидше (http://dtkt.com.ua/ 

show/4cid0555.html). 

Флеш-накопичувач – За результатами проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобіль, 

9 одиниць комп’ютерної техніки, 5 модемів та Wi-Fi-роутерів, 26 мобільних терміналів, 11 стартових 

пакетів операторів мобільного зв’язку, 18 флеш-накопичувачів, 19 платіжних банківських карток, 

платіжні та інші документи, готівкові кошти на суму 15 тисяч гривень, документи з ознаками 

підроблення (ІЗ, № 40, 03.10.2013, с. 6. 

Флеш-карта – портативний носій інформації, який забезпечує довготривале зберігання даних 

великого обсягу; використовується в багатьох пристроях (НСІС 2007, с. 802), напр.: На одну флеш-

карту вміщується до 40 тисяч знімків, або 16 тисяч відеороликів, на яких зафіксовано порушення (ІЗ, 

№ 5, 02.02.2012, с. 5). 

Флеш-ігри – Флеш-ігри для діток: перевірка на уважність (http://maxybaby.net.ua/ukr/index. 

phploc=archive 2008).  

Флеш-моб-акції – Флеш-моб-акції, що не дотримуються цього вже будуть екстрим-мобом або 

політ-мобом (http://sch-10.at.ua/index/shho_take_flesh_mob/0-193). 

Флеш-пам’ять – Якщо flash працюватиме на iOS як браузерні плагіни, то Apple втратять ринок 

додатків – Джобс розумів це PS. Не плутайте flash-формат з флешками (правильна назва USB Flash 

Drive) і флеш-пам’яттю (енергонезалежною перезаписуваною пам’яттю) (http://mysecret.kiev.ua/jak-

vstanoviti-flesh-pleer-bezkoshtovno/). 

Флеш-моб – це заздалегідь спланована і організована акція, в якій беруть участь велика кількість 

людей (http://a-yak.com/shho-take-fleshmob/). Слово флеш-моб – увійшло в українську мову від 

англійського flashmob, що в перекладі означає спалах натовпу. Це заздалегідь спланована акція 

розрахована на масове виконання. Учасники флеш-моба до початку дій не повинні ніяк виділятися з 

натовпу. Сценарій дій повинен бути абсурдним, незрозумілим для натовпу навкруги, але не в якому разі 

не повинен смішити людей. Акція повинна бути продумана так щоб здивувати людей, викликати 

почуття подиву. При цьому учасники флеш-моба не повинні становити небезпеку для оточуючих людей, 

бути в тверезому стані, і не залишати після себе сміття. Також учасники не повинні ніяк показувати, що 

вони знайомі, ніби випадково приєдналися до акції, і що важливо – перехожі, які не в курсі, теж можуть 

приєднатися, і флеш-мобери це дуже вітають. Тривалістю така акція може бути кілька хвилин! Інакше 

пропаде ефект несподіванки, і це вже флеш-моб. Закінчитись акція флеш-моба повинна також 

несподівано як і початися, учасники розходяться в різні боки, як ніби нічого й не було (http://www. 

vashkivtsi.com/blog/fleshmob.html), напр.: Зворушена [Ліна Костенко] також «інтелектуальним флеш-

мобом», який уже другий рік поспіль проводить молодь, почавши його в стінах Уманського 

університету і вийшовши через соцмережі в інші міста й аудиторії (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2012, с. 2). 

Флеш-моб-протест – Українці влаштували флеш-моб-протест у  facebook-акаунті Меркель  

(http://ua.korrespondent.net/ukraine). 

Флеш-протест-моб – На відміну від класичного флеш-мобу, флеш-протест-моб класифікували як 

завчасно сплановану масову акцію, в якій велика група людей зненацька з’являється в громадському 

місці і протягом декількох хвилин виконує завчасно обговорені дії протесаного змісту, після чого 

одночасно швидко розходиться в різні сторони (http://sch-10.at.ua/index/shho_take_flesh_mob/0-193). 

Флеш-плеєр – Отже, флеш-плеєр потрібен для відтворення мультимедійних файлів (http:// 

mysecret.kiev.ua/jak-vstanoviti-flesh-pleer-bezkoshtovno/). 

Флеш-приколи– Ми зібрали у себе самі смішні і популярні, щоб відвідувачі нашого сайту 

посміхалися і піднімали собі настрій, дивлячись наші флеш-приколи безкоштовно online (http://prykoly. 

com/flesh-prikoli-i-smishni-flesh-roliki-onlajn-flesh-igri/). 

Флеш-ролики– Якщо говорити про аналогії з DVD форматом, то flash вживається одночасно і 

як назва формату (флеш-фільми, флеш-мувік, флеш-ролики) (http://mysecret.kiev.ua/jak-vstanoviti-flesh-

pleer-bezkoshtovno/). 

http://yakwiki.ru/rizne/
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Флеш-рідер – інф. пристрій для зчитування електронної інформації з носія флеш-карти (НСІС 

2008, с. 630). 

Флеш-мувік – Якщо говорити про аналогії з DVDформатом, то flash вживається одночасно і як 

назва формату (флеш-фільми, флеш-мувік, флеш-ролики) (http://mysecret.kiev.ua/jak-vstanoviti-flesh-

pleer-bezkoshtovno/). 

Флеш-фільми – Якщо говорити про аналогії з DVDформатом, то flash вживається одночасно і 

як назва формату (флеш-фільми, флеш-мувік, флеш-ролики) (http://mysecret.kiev.ua/jak-vstanoviti-flesh-

pleer-bezkoshtovno/). 

Флеш-мобер – Влаштовуючи перфоманс, людина хоче щось сказати перехожому, флеш-мобер 

просто насолоджується його здивованим ступором (http://www.flashmob.dp.ua/fleshmob-abo-

organizovanyj-absurd.html). 

Флешер (англ. flasher) – 1) Довжина повідця між флешер і приманкою  це та відстань, на якій 

лососі люблять плисти один за одним на певній швидкості (http://rubyclick.pp.ua/snasti/1266-.html); 2) 

Флешер – LED-ехолоти, у яких відображення інформації побудоване на використанні світлодіодів 

(LED – light emission diode) (http://rybak.com.ua/elektronika/lid-eholot.html). 

Флікер (англ. flickеr) – Заручившись допомогою старшокласників, працівники Державтоінспекції 

роз’яснювали полтавцям правила поводження на дорозі в темну пору доби та вручали їм флікери (ІЗ, 

№ 5, 02.02.2012, с. 28). 

Фліп (англ. flip) – 1) назва коктейлю, напр.: Коктейль фліп – це легкий алкогольний напій (від 

англ. flip, що означає «легкий щиглик»), обов’язковим компонентом якого є яйце (http://alcoinfo.com.ua/ 

vi-znayete-shho-take-flip.html); 2) трюки, що додають до оllie обертання дошки в одній або декількох 

площинах, що поєднують різні комбінації (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Скейтбординг); 3) один з 

чотирьох за складністю виконання  стрибків у фігурному катанні  (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Фліп). 

Фліп-кейс – Pierre Cardin PCL-P04 для iPhone 5, 5s та PCL-P04 для iPhone 6  це класичний фліп-

кейс, тобто, накладка плюс кришка, що відкидається, з магнітами (http://www.061.ua/article/697626). 

Фліпост – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Фліп-топ – Флакон Фліп-топ з розріджувачем – це готова до використання система, що 

складається з контейнеру із розріджувачем (http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/uk_UA/Healthcare). 

Фліп-флап – Новий дитячий розважальний центр «Фліп-флап» запрошує  на  відкриття!  

(http://podillya-city.com.ua/uk/news/news-and-actions/), напр.: «Фліп-флап» – це ексклюзивні інтерактивні 

автомати, лабіринти, розвиваючі атракціони і ще чимало цікавого для дітлахів (http://podillya-

city.com.ua/uk/news/news-and-actions/). 

Фліп-флоп – Фліп-флоп є самим популярним і затребуваним річковим взуттям: ці шльопанці 

коштують недорого, вони зручно сидять на нозі і виглядають теж дуже добре  (http://yakwiki.ru/ 

rizne/37766-jak-pochistiti-flip-flop.html). 

Фліп-чарт – це зручна, переносна, маркерна магнітна дошка невеликого розміру, яка встановлена 

на стійку триногу або штатив, при цьому не потребує багато місця в приміщенні  (http://www. 

tradefort.com.ua/articles/12-flipchart_markerna_magnitna_doshka), напр.: ... надати можливість тренеру 

використовувати необхідні для проведення заняття засоби наочності (фліп-чарт, дошку, ватман, 

мультимедійний проектор, ноутбук тощо) (СТТЗтПК 2013, с. 23). 

Фліп-чохол – Залежно від способу відкривання/закривання кришки, вони поділяються на: чохол-

книжку та фліп-чохол (http://multi-media.com.ua/blog/37-viewers/313). 

Фліпер – 1) агент, який виконує короткотермінові фінансові операції; 2) особа, що продає акції 

одразу після їхньої купівлі (ССІС 2008, с. 615 – 616), напр.: Фліпер – особа, що продає акції відразу ж 

після їх покупки, здійснює короткострокові фінансові операції (http://slovopedia.org.ua/38/53412/385313. 

html). 

Фліпи – це група змішаних напоїв, до складу яких входять яйця або тільки жовтки, а також 

алкогольні компоненти, які надають напою смаку та аромату (http://ebooktime.net/book_ 

170_glava_31_§_11._Фліпи.html), напр.: Фліпи подають у склянках у формі стопок або в келихах для 

шампанського із соломинкою  (http://ebooktime.net/book_170_glava_31_§_11_Фліпи.html). 

Флоат (англ. float) – це колірування ставки суперника на постфлопі зі слабкою рукою з метою 

розіграти блеф, або переграти суперника на наступних вулицях (http://poker.org.ua/rozuminnya-floatu-v-

pozytsiyi-dzhosh-kalik/), напр.: І хоча значення слова може бути цілком зрозумілим, сама стратегія 

«флоат» в позиції явно не така проста (http://poker.org.ua/rozuminnya-floatu-v-pozytsiyi-dzhosh-kalik/). 

Флоат-басейн – Існують всілякі флоат-камери, флоат-системи і навіть флоат-басейни 

(http://yak-zrobyty.in.ua/що-таке-флоатинг/). 

http://mysecret/
http://mysecret/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://alcoinfo/
http://www.gpedia/
file:///C:/Users/Юротдел/Desktop/КОРОБОВА%20для%20дисертація/фігурному катанні
http://www.gpedia.com/
http://iway.com.ua/iphone-cases?product_id=255
http://iway.com.ua/iphone-cases?product_id=231
http://www.061.ua/article/697626
http://solutions.3m.com/wps/
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Флоат-ванна – Флоат-ванна знаходиться в металевому кожусі,  що  забезпечує її  

герметичність (http://findpatent.com.ua/patent/236/2366620.html). 

Флоат-камера – Таким чином, регулярне відвідування флоат-камери дозволить не тільки 

виглядати добре, але і відчувати себе чудово, забути про свої тривоги і стреси, назавжди 

розпрощатися зі старенькою-депресією і насолоджуватися життям на повну силу (http://beauty.at-

its.com/floating-floating-kamera-shho-ce-take-foto-vidguki.html). 

Флоат-капсула – Флоат-капсула дозволяє на час процедури повністю усунути вплив на наш 

організм таких факторів, як гравітаційна сила тяжіння, шум і яскраве світло, візуальне сприйняття 

світу і тактильні переживання і дотики (http://likuvan.in.ua/floating). 

Флоат-кімната − Керування флоат-кімнатою автоматичне, унікальна операційна панель, яка 

працює за принципом «один дотик», розроблена компанією Ocean Floatrooms  (http://www.mako.ru/ua/ 

index.php?show_aux_page=275). 

Флоат-метод − З винаходом флоат-методу зникла необхідність у  додатковому поліруванні й  

шліфуванні скла  (http://www.aspectplus.com.ua/content/view/317/55/lang,ua/). 

Флоат-обладнання – Флоат-обладнання стає показником  здорового  способу життя  (http:// 

www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=264). 

Флоат-приміщення – Floatrooms – флоат-приміщення сьогодні користуються попитом у 

всьому світі (http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=275). 

Флоат-процес – Це так званий флоат-процес (від англійського float – плавати), який забезпечує 

здобуття полірованої поверхні листового скла (http://stroiteli-spravochnik-104-stroymaterialy.bud.eh.org. 

ua/41). 

Флоат-режим – Ми також поділимося з вами відгуками про флоатинг тих, хто вже відчув 

незвичайні відчуття у флоат-режимі (http://sympathy-life.com/uk/pages/321990). 

Флоат-рух – Флоат-рух розвивається в Росії достатньо поступально, сьогодні флоат-камери 

купують не тільки салони краси й оздоровчі заклади, але й приватні особи для домашнього 

використання (http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=264). 

Флоат-система – Існують всілякі флоат-камери, флоат-системи і навіть флоат-басейни 

(http://yak-zrobyty.in.ua/що-таке-флоатинг/). 

Флоат-скло – це найпоширеніший вид листового скла (http://www.aspectplus.com.ua/content/ 

view/317/55/lang,ua/), напр.: Для підвищення міцності флоат-скло може бути додатково укріплене 

спеціальною захисною плівкою  (http://www.aspectplus.com.ua/content/view/317/55/lang,ua/). 

Флоат-терапія – Флоат-терапія дозволяє організму отримати одночасний позитивний ефект 

на декількох рівнях: на фізичному, духовному, інтелектуальному і емоційному (http://sympathy-

life.com/uk/pages/321990). 

Флоатер (англ. floater) – Флоатер змінюється в залежності від стану ринку (http://studme. 

com.ua/1549121013373/finansy/obligatsii_otsenka.htm). 

Флоатинг (англ. floating) – 1) Флоатинг (від англ. «float» – парити, плавати на поверхні) – 

поняття, яке зараз пов’язують не тільки з сеансом оздоровлення та релаксації, розслабленням м’язів і 

тканин тіла, ембріональною терапією, але також і з мистецтвом медитації і самопізнанням 

(http://www.npblog.com.ua/index.php/psihologiya/floating.html); 2) вільні коливання валютного курсу 

(НСІС 2007, с. 802), напр.: Режим вільно плаваючих курсів називають флоатингом (http://pidruchniki. 

com/1056112762477/ekonomika/rezhimi_valyutnih_kursiv). 

Флоатинг-басейн – Допомогти бізнесменам-початківцям зможуть найновіші технології від 

компанії OSPA, що постачає обладнання для флоатинг-басейнів  (http://www.mako.ru/ua/index.php? 

show_aux_page=197). 

Флоатинг-камера – Це була флоатинг-камера (або флоат-камера, від англ. float – плавання на 

поверхні), й створив її в 50-і роки минулого століття американський нейрофізіолог Джон Лілі 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=264). 

Флоатинг-центр – Зараз практично в кожному великому місті США та Європи є флоатинг-

центри  (http://www.npblog.com.ua/index.php/psihologiya/floating.html). 

Флобіст (англ. flobist) – А де наш флобіст? (з розмови). 

Фломаркт (нім. flomarkt) – З ранку всіх цих пташок вдалося виловити на одному баварському 

«фломаркт» величиною з «Лужники» (http://financeukraine.ru/?cat=1&paged=196). 

Флоп (англ. flop) – це три перші загальні карти, які доступні всім гравцям (http://www. 

pokerstars.com/ua/poker/games/omaha), напр.: Її суть в у тім, що на стіл викладаються 1 – 3 (з 5) загальні 

карти – вони й називаються флоп (http://www.nashpoker.net/ua/articles/stadii_igri_v_poker__ preflop_flop). 

http://findpatent.com.ua/
http://www.mako.ru/ua/
http://www.aspectplus.com.ua/content/view/317/55/lang,ua/
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http://www.npblog.com.ua/index.php/psihologiya/floating.html
http://www.mako.ru/ua/index.php
http://www.npblog/
http://www.nashpoker.net/ua/articles/stadii_igri_v
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Флопі-дисковод (англ. floppy-дисковод) – Накопичувач на гнучких магнітних дисках (або флопі-

дисковод) – це пристрій, призначений для тимчасового (відносно нетривалого) зберігання невеликих 

обсягів щодня використовуваних даних, а також для перенесення даних з одного комп’ютера на інший 

(http://vidpo.net/shho-take-floppi-diskovod.html), напр.: За способом запису та читання інформації флопі-

дисководи відносяться до магнітних накопичувачів (http://vidpo.net/shho-take-floppi-diskovod.html). 

Флопі-диски (англ. floppy-diskos) – носій інформації, гнучний магнітний диск  (http://studopedia. 

su/6_31939_gruchki-magnitni-diski.html), напр.: Гнучкі диски (дискети, флопі-диски) бувають двох 

типів: 5,25 й і 3,5 з ємністю J,2 і 1,44 Мбайт відповідно (http://pidruchniki.com/10850224/ekonomika/ 

nosiyi_informatsiyi). 

Флопінет (англ. floppynet) – неформальний термін, що означає використання змінних носіїв 

інформації (перш за все, дискет  флопі-дисків, від яких і дістав свою назву) для перенесення файлів між 

комп’ютерами (http://www.wikiwand.com/uk/Флоппінет). 

Флоуборд (англ. flowboard) – Флоуборд – не зовсім звичайна дошка, що має цілих 14 коліс (7 

спереду і 7 ззаду, всі колеса розташовані по півколу) (http://poradumo.pp.ua/cikave/30459-yak-navchitisya-

katatisya-na-skeytbord). 

Флоутинг (англ. floating) – Все частіше й частіше на сторінках друкованих і електронних ЗМІ, по 

радіо й ТВ можна побачити й почути термін «флоутинг» (або «флоатинг», що одне й те ж, в чому 

можуть переконатися користувачі рунету, задаючи в пошукових системах і той, і інший варіант) 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=284), напр.: Однак флоутинг – це не оволодіння 

навичками плавання як уміння триматися на воді (http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=284). 

Флуд (англ. flood) – марнослів’я, повідомлення в інтернет-форумах і чатах, яке займає (в багатьох 

випадках) великі обсяги і не несе якоїсь нової чи корисної інформації (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Флуд), напр.: Флуд поширюється як знічев’я, так і з метою тролінгу, наприклад, з бажання 

комусь дошкулити (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Флуд). 

Флудер (англ. flooder) – особа, яка поширює флуд  (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Флуд), напр.: 

В багатьох інтернет-форумах створюються спеціальні окремі розділи і теми «для флуду» (на деяких 

форумах їх з гумором називають галявина флудера), щоб флудери не поширювали свою діяльність на 

інші розділи і теми (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Флуд). 

Флудист (англ. flood) – Можливо Ви і праві, хоча тут він виступив швидше як флудист, тобто 

написав багато коментарів, безпосередньо не пов’язаних із темою допису. Ви ж, з іншого боку, занадто 

емоційно та не дуже обґрунтовано обізвали  його грубими словами (http://blogs.pravda.com.ua/authors/ 

mylovanov/54e650972acea/). 

Форензік (англ. forensic) – це одночасно наука і мистецтво розслідування та запобігання фактам 

шахрайських дій з боку порушників, до яких нерідко відносяться менеджери великих компаній 

(http://biz.nv.ua/ukr/experts/kovbel/forenzik-strava-jaku-podajut-holodnoju-818886.html), напр.: Форензік 

допомогає виявити потенційні проблеми фінансового і не фінансового характеру та спрямований на 

аналіз як внутрішнього, так і зовнішнього середовища підприємства – аналіз пов’язаних осіб, особистої 

дінамики фінансового стану топ-менеджера (http://biz.nv.ua/ukr/experts/kovbel/forenzik-strava-jaku-

podajut-holodnoju-818886.html). 

Форфейтер (англ. forfeiter) – покупець векселя чи пакета векселів під час кредитування у формі 

форфейтингу (СУМ 2011, с. 348), напр.: Це означає, що покупець боргу (форфейтер) бере на себе 

зобов’язання про відмову (форфейтинг) від свого права на звернення регресивної вимоги до кредитора у 

разі неможливості отримання боргу з боржника (http://library.if.ua/book/113/7643.html). 

Форфейтинг (англ. forfaiting) – 1) банківська послуга, що полягає у наданні у тимчасове 

користування кому-н. частини власного чи залученого капіталу (НСІС 2008, с. 635); 2) це купівля боргу, 

вираженого у зворотному документі (переказний або простий вексель) у кредитора на незворотній 

основі (http://kykiduki.at.ua/publ/finansi_pidruchniki/mizhnarodni_finansi); 3) це спосіб фінансування 

(кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає в купівлі в експортера експортних вимог 

форфейтером (комерційним банком чи спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу 

(зворотної вимоги) (http://buklib.net/books/27935/); 4) послуга, є специфічною формою кредитування 

зовнішньоекономічних операцій шляхом купівлі банківською установою (форфейтером) у експортера 

боргових зобов’язань, акцептованих імпортером (http://pidruchniki.com/2015060964930/finansi/forfeyting). 

Форфейтингова операція – купівля експортних вимог форфейтиром (банком або спеціалізованою 

фінансовою компанією) з виключенням права регресу (зворотної операції) на експортера 

(форфейтиста) у разі несплати (http://kykiduki.at.ua/publ/finansi_pidruchniki/mizhnarodni_finansi). 

Форфейтування (англ. forfeit) – 1) різновид дисокнтування векселів, купівля банком у виробника 

комерцвекселів, акцептованих покупцем, строк оплати за яким ще не настав, без права регресу 
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(http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=77615&pg=30); 2) це купівля зобов’язань, погашення яких 

припадає на якийсь час у майбутньому та які виникають у процесі постачання товарів і послуг без 

обороту на будь-якого попереднього боржника (http://lektsii.com/1-35706.html). 

Фотошоп (англ. photoshop) – графічна комп’ютерна програма; використовується для корегування 

фотозображень (НСІС 2008, с. 638), напр.: Фотошоп – настільки популярна програма, що практично не 

потребує представлення (http://verano.rv.ua/texnika-ta-internet/shho-take-fotoshop/). 

Франкування (італ. franco) – Франкування цін широко використовується як у внутрішній, 

так і в міжнародній торгівлі (http://studentbooks.com.ua/content/view/131/44/1/5). 

Франчайзер (англ. franchiser) – фірма, що займається франчайзингом (НСІС 2008, с. 638), напр.: 

Франчайзер (франшизіар) – це компанія, що видає ліцензію або передає право на користування своїми 

товарним знаком, ноу-хау та операційними системами. Франчайзер створює успішний продукт чи 

послуги, наприклад, особливий стиль роботи ресторану швидкого харчування (http://pidruchniki.com/ 

1633082662184/turizm/). 

Франчайзинг (англ. franchising) – 1) ситуація, за якої один навчальний заклад надає свою, вже 

затверджену, програму іншому навчальному закладу, але при цьому залишає за собою право контролю 

за незмінністю змісту програми, порядком її виконання, оцінюванням результатів навчального процесу, 

а також якістю навчальної роботи (ВОіБП 2007, с. 421), 2) форма ділового співробітництва, при якій 

великі корпорації, фірми надають право меншим фірмам діяти на ринку (як дилерам) від їх імені (НСІС 

2008, с. 638); 3) надавання економічного захисту, привілеїв з боку якої-небудь фірми своїм клієнтам, що 

започаткувовують нову справу (ВТССУМ 2009, с. 1549). 

Франчайзингова фірма – Фінансові переваги франчайзингу для вказаних підприємств полягають 

у наступному: можливість отримання позик від франчайзингової фірми, фінансування вказаною 

фірмою оборотного капіталу малого підприємства тощо (ФЗК 2 2009, с. 227). 

Франшизіар (фр. franchise) – сторона договору франчайзингу, крупний виробник широко відомих 

споживачеві товарів або послуг, що користуються попитом, який з метою розширення виробництва і 

збуту цих товарів і послуг через нові підприємства без вкладання в них власних коштів надає право 

використання свого ноу-хау, технологій, торгового найменування, товарної марки, логотипу, стилю 

оформлення товару і приміщень тощо франшизіату, розширюючи франчайзингову мережу і 

завойовуючи таким чином певний сектор ринку товарів або послуг  (http://www.marazm.org.ua/ 

document/termin/index). 

Франшизіат (фр. franchise) – сторона договору франчайзингу, як правило, суб’єкт малого 

підприємництва, який за власний кошт створює підприємство з продажу (виробництва і продажу) 

товарів або послуг за ноу-хау, технологією і під товарною маркою  франшизіата (http://www.marazm.org. 

ua/document/termin/index). 

Фрапе (фр. frappe) – це неймовірно смачний підбадьорливий коктейль, який нерідко  подають в  

ресторанах і кафе (http://mypovar.com/index.php?newsid=31708), напр.: Саме за допомогою згаданого 

кухонного приладу готується класичний варіант фрапе (http://mypovar.com/index.php?newsid=31708). 

Фрапешниця – машина з виготовлення фрапе, напр.: Як готувати смачний і ніжний грецький 

фрапе з допомогою саморобної фрапешниці, подивіться у нашому відео (http://navro.org/greckij-frappe-

abo-yak-vigotoviti-frappeshnicu/). 

Фрапувати – Приходь у вечері до нас, будемо фрапувати! Отримаєш кайф ! (зі слів). 

Фрапування – Фрапування є вивіреним знаряддям визначення власного політичного простору 

(http://unso.blox.ua/2008/10/). 

Фрапучіно (італ. frappuccino) – торгова назва холодного кавового напою з морозивом,  яка  

продається в мережі кав’ярень Starbucks (http://slovotvir.org.ua/words/frapuchyno). 

Фрейм (англ. frame) – 1) в інформатиці – структура даних, що описують фрагмент людских знань 

про світ чи становлять певну стандартну ситуацію (ССІС 2006, с. 626); 2) універсальний носій 

інформації в ЕОМ (СУМ 2011, с. 348); 3) це абстрактний образ для представлення деякого стереотипу 

(http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured), напр.: Фреймом також називається і формалізована 

модель для відображення образу (http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured). 

Френч-прес (англ. french-press) – пристрій для приготування кави чи чаю, методом настоювання 

та віджимання. Не має ніякого відношення до Франції, а названий так,  щоб краще продавалося  

(http://slovotvir.org.ua/words/french-pres), напр.: Часу для заварювання кави у френч-пресі потрібно 

набагато менше ніж в турці (http://slovotvir.org.ua/words/french-pres). 

Фріборд (англ. freebord) – дошка з шістьма колесами (по три спереду і ззаду, при цьому два є 

парними, а одне-єдине, розташоване на відстані від основної підвіски між двома  основними колесами)  

(http://poradumo.pp.ua/cikave/30459), напр.: Фріборд (freebord) являє собою дошку для катання по 

http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://pidruchniki/
http://www.marazm.org.ua/
http://www/
http://mypovar.com/
http://navro/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://slovotvir.org.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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асфальту і має шість коліс, причому конструкція влаштована так, що чотири колеса розташовані 

стандартно як на скейтборді, тільки підвіска рознесена на порядок ширше, і два колеса знаходяться в 

центрі дошки (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=198986). 

Фрібординг (англ. freeboarding) – спуск iз заасфальтованих схилів на спеціальному знарядді, являє 

собою дошку для катання по асфальту, яка має шість колес, причому конструкція влаштована так, що 

чотири колеса розташовані стандартно як на скейтборді, тільки підвіска рознесена на порядок  ширше, і  

два колеса знаходяться в центрі дошки (http://uk.wikipedia.orq/wiki/Фрібординг). 

Фрідайвер (англ. freediver) – особа, яка займається фрідайвінгом, напр.: Заняття йогою 

практикують фрідайвери, щоб навчитися затримувати дихання під водою на максимально довгий 

період (М1, № 174 – 175, 27 – 28.09.2013, с. 33). 

Фрідайвінг (англ. freediving) – підводне плавання із затримкою дихання (апное). Цю найбільш 

ранню форму підводного плавання досі практикують як у спортивних, так і в комерційних  

цілях (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Фрідайвінг), напр.: Австрієць Герберт Ніцш, до того часу 

чемпіон світу майже у всіх дисциплінах фрідайвінга, мав намір поліпшити власний дворазовий рекорд у 

категорії без обмежень, а також рекорд Мусіму (207 м)  неофіційний, але багатьма  визнаний (http:// 

www.gpedia.com/uk/gpedia/Фрідайвінг). 

Фрізер (англ. freezer) – це пристрій для виготовлення морозива шляхом перемішування, насичення 

повітрям і заморожування попередньо приготованої суміші (http://profsystems.com.ua/uk/equipment/ 

carpigiani/soft.htm), напр.: Це свіжоприготоване морозиво, яке реалізується з фрізера (апарат для  

виготовлення морозива) (http://profsystems.com.ua/uk/equipment/carpigiani/soft.htm). 

Фрікер (англ. freaker) –  це фахівець у галузі електроніки застосовує свої знання в промисловому 

(економічному) шпигунстві або видобуває вигоду шляхом «електронного» шахрайства (http://poradka. 

in.ua/arxiv-resursu-friking/), напр.: Фрікер це телефонний хакер … (http://g.zao.com.ua/hto-taki-friki-ljudi-

ne-taki-jak-vsi-mene-prosto/). 

Фрікінг (англ. freaking) – це різновид атак на захисні системи телефонних компаній, а також 

безліч інших способів робити гроші за рахунок платників податків (http://history.lohotron.in.ua/telefonne-

shahrajstvo/frikinh-i-klonuvannja/). 

Фріланс (англ. freelance) – вид дистанційної роботи, що виконується без укладання контракту, не 

вимагає постійної присутності в офісі чи фіксованого робочого графіку (часто здійснюється через 

мережу Інтернет) (НСІС 2008, с. 639), напр.: А от як сплачують податки і чи платять взагалі з того, 

що заробляють через електронну біржу праці українці? «День» запитав у самих героїв українського 

фрілансу (Д, № 197, 31.10.2012, с. 6). 

Фріланс-біржа – Тож виходить, що переказ грошей від фріланс-біржі на рахунки приватних 

підприємців неможливий через вимогу дати ЗЕД-контракт і активно виконаних робіт (Д, № 197, 

31.10.2012, с. 6). 

Фріланс-послуги – «Проблема полягає насамперед у тому, що в Податковому кодексі України 

немає окремого розділу, в якому б тематично висвітлювалися особливості оподаткування доходів 

громадян, які подають фріланс-послуги», – пояснює «Дню» Альона Парфьонова (Д, № 197, 31.10.2012, 

с. 6). 

Фріланс-сайт – Повідомити про себе допоможе не лише приватна сторіночка на фріланс-сайті, 

але і особистий сайт-портфоліо, реклама на форумі або  на жіночому  сайті (http://rada.lviv.ua/2277-

scho-take-frilans-yak-zarobyty-frilansom/). 

Фріланс-сервіс – Фріланс-сервіси часто пропонують роботу,  пов’язану  з бухгалтерією  (http:// 

job-w.ru/frilans/yak_pochaty_frilans). 

Фріланс-ресурс (англ. freelance-ressource) – Роботодавців можна знайти на фріланс-ресурсах 

(http://job-w.ru/frilans/yak_pochaty_frilans). 

Фрілансер (англ. freelancer) – 1) вільний журналіст, який не є штатним працівником редакції, 

створює свої матеріали за власними критеріями й уподобаннями і пропонує їх різним мас-медіа за 

домовлену плату (ССЛіЖ 2009, с. 345), напр.: Україна посідає четверте місце в світі за доходами 

фрілансерів (Д, № 197, 31.10.2012, с. 6); 2) це вільний митець, людина, що виконує конкретний перелік 

робіт, перебуваючи поза штатом компанії замовника, або підприємця (http://stimul.kiev.ua/ 

articles.htm?a=frilans-ta-bukhgalterskiy-oblik), напр.: Робота фрілансером здебільшого виконується 

дистанційно, віддалено та має систематичний характер  (http://stimul.kiev.ua/articles.htm?a=frilans-ta-

bukhgalterskiy-oblik). 

Фрілансерство – Якщо вже є сформоване середовище людей, які готові й розуміють усі 

особливості фрілансерства, необхідно закріпити їхні права й обов’язки на законодавчому рівні 

(Д, № 197, 31.10.2012, с. 6). 
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Фрімаркет (англ. freemarket) – це безкоштовний ярмарок, де ви зможете принести, взяти або 

обмінятися речама (http://www.galka.if.ua/v-frankivsku-proedut-frimarket/), напр.: 5 – 6 червня 2015 року в 

Івано-Франківську відбудеться перший фрімаркет «Речі до речі» (http://www.galka.if.ua/v-frankivsku-

proedut-frimarket/). 

Фрірайд (англ. freeride) – катання на сноуборді по небезпечним гірським схилам (http://mustang. 

lviv.ua/archives/896#.VjxBM24srGA), напр.: Загалом фрірайд – це вільний стиль катання: де хочу – там і 

їду (http://tvoemisto.tv/exclusive/neperesichni_lvivyany_syhivski_friraydery_74744.html). 

Фрірайдер (англ. freerider) – 1) клієнт біржі, який застосовує практику негайної оплати угоди 

раніше встановленого в договорі терміну (СУМ 2011, с. 349), напр.: Фрірайдер – (англ. freerider) клієнт 

біржі, що використовує практику негайної оплати операції раніше встановленого в договорі терміну, 

за рахунок чого витягує додатковий прибуток, діючи в обхід біржових правил (http://www.marazm. 

org.ua/document/termin-economy-ua/); 2) спортсмен, який спускається на лижах з крутих засніжених 

схилів, напр.: Відчайдушні фрірайдери  спустилися з гори на Алясці ( http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-

media/id/85268); 3) той, хто безкоштовно одержує у споживання благо, виробництво  якого вимагає  

витрат (http://westudents.com.ua/glavy/21720-174-suspln-blaga-poslugi); 4) назва зимового оздоровчого 

табору, напр.: Спортивний оздоровчий зимовий  табір «Фрірайдер»  (http://www.scs.if.ua/табори/ 

оздоровчий-зимовий-табір). 

Фрірайдовий – Чи краще вибрати чисто фрірайдовий черевик? Цікавить найперше міцність, а 

потім його ходові якості ... . Обновку планую на наступний сезон ... так,що буду радий будь-якій 

інформації (http://extreme.com.ua/forum/snaryazhenie-dlya-friraida). 

Фрірайдинг (англ. freeriding) – спуск на гірських лижах чи сноуборді по непідготовлених схилах, 

на яких також відсутня розмітка (http://lady-tour-club.com.ua/news/items/girskolizhnij-slovnik-1959.html), 

напр.: Розповідали, що тепер входить у моду поза трасове катання, так званий фрірайдинг 

(http://wz/lviv.ua/phopo/953). 

Фрірайд-тур – Також Ви ще можете встигнути потрапити й у фрірайд-тур на Кавказ 

(http://extreme.blox.ua/html). 

Фрістайл (англ. freestyle) – катання на сноуборді з виконанням різних трюків (http://mustang. 

lviv.ua/archives/896#.VjxBM24srGA), напр.: Отже, українські спортсмени здобули 27 олімпійських 

ліцензій, із них чотири у фрістайлі (СГ, № 10, 2009, с. 11). 

Фрістайліст – спортсмен, який займається фрістайлом (УЛ 2005, с. 76). 

Фрістайл-джет – Гідроцикли буде представлено в класах  Ski Division («стоячі» гідроцикли), 

Runabaut Open / Run about Limited («сидячі» гідроцикли), фрістайл (спортивні фрістайл-джети) (Д, 

№ 150 – 151, 23 – 24.08.2013, с. 2). 

Фрітайм (англ. freetime) – назва туристичної фірми (ЄДР 2012). 

Фріхенд (англ. freehand) – стиль гри, схожий на «стринг», але при цьому поводок не кріпиться до 

руки (http://yakmojno.com.ua/?p=123), напр.: Львівська художниця Ольга Сахнюк розповіла Tuoemisto.tu 

про те, як малювати комікси на людях, чому захопилась брут-артом, що особливого у фріхенді та як 

мама надихнула її стати татумайстром (http://tvoemisto.tv/exdusive/olga_sahnyuk_kozhen_ tatumayster_ 

v_dushi_sadyst_ale_kliienty_tezh_nedalko_pishly_81390.html). 

Фрод (англ. fraud) – шахрайство, яке проявляється в несанкціонованих діях та  неправомірному  

використанні банківських ресурсів  (http://www.ufin.com.ua/analit_mat/ sdu/131.htm), напр.: Під терміном 

фрод зараз мають на увазі будь-яке шахрайство в ІТ (http://it-ua.info/news/2015/02/15/populyarno-pro-

frod-vdpovd-na-pitannya-z-realnogo-zhittya-elektronnih-komersantv.html). 

Фрод-моніторинг – обов’язкова складова превентивних заходів у боротьбі з шахрайством, 

причому як зовні, так і всередині банку (http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/131.htm), напр.: У Європі 

переважна частина провідних банків передають функцію фрод-моніторингу на аутсорсинг 

(http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/131.htm). 

Фродери (англ. frauder) – шахраї, які використовують ресурси мобільного зв’язку для отримання  

матеріального зиску (http://dampsoid.org/index.php?showtopic=7550), напр.: Хто вони, фродери? (ІЗ, 

№ 1 – 2, 14.01.2011, с. 10). 

Фродерська комбінація – Звісно, фродерська комбінація не виникає знічев’я (ІЗ, № 1 – 2, 

14.01.2011, с. 10). 

Фронтинг (англ. fronting) – це операція, в процесі якої компанія оформляє страховий поліс, але 

ризик (частину або весь) передає іншому страховику, який не фігурує в договорі і найчастіше 

залишається не відомим для страхувальника (http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/ 

132.htm), напр.: Іншими словами, фронтинг означає прийняття на страхування (перестрахування) 

http://www.galka.if.ua/v-frankivsku-proedut-frimarket/
http://www.galka.if.ua/v-frankivsku-proedut-frimarket/
http://www.galka.if.ua/v-frankivsku-proedut-frimarket/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://tvoemisto.tv/
http://www/
http://www.scs.if.ua/табори/
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http://wz/
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ризиків з метою передачі їх повністю або частково іншим страховим компаніям, часто на прохання 

останніх за відповідну винагороду (http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/132.htm). 

Фронтмен (англ. frontman) – лідер музичного гурту, до поведінки якого як на сцені, так і в 

повсякденному житті, уподобань і особистого життя приведеться найбільша увага з боку прихильників 

та ЗМІ (http://wikivisually. com/lang-uk/wiki/Фронтмен), напр.: Нині співуча сержанта (Юлія Суховець) є 

фронтменом гурту «Dogmat», який працює в жанрі ню-метал (М, № 11, 29.11.2012, с. 24). 

Фронтрайдинг (англ. frontraiding) – проїзд на передньому торці головного вагона і локомотива 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Зачепінг). 

Фудстиліст (англ. food стиліст) – це людина, яка створює класну фотографію їжі, яку 

встановлюють в меню або рекламу, щоб людині захотілося замовити це блюдо (http://eopac.org.ua/8-

profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi), напр.: Останнім часом, спираючись на бум розвитку 

суспільно-ресторанного харчування дуже затребуваною виявилася професія фудстиліста, але в 

гастрономічною площі у цих понять (фуддизайнер, фудстиліст) абсолютно різні функції (http://eopac. 

org.ua/8-profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi)/ 

Фуддизайнер (англ. food designer) – це людина, яка створює їстівні або неїстівні інсталяції з їжі 

(http://eopac.org.ua/8-profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi), напр.: Ми [редакція ж. Маршрут 

№ 1] розпочинаємо нову рубрику, в якій відомі кулінари із соцмереж ділитимуться цікавими рецептами 

традиційної української кухні, але на новий лад. У цьому випуску [ж. Маршрут № 1] ми пропонуємо 

приготувати знамениті полтавські крученики … вегетаріанські. Що для цього потрібно – 

скористатися порадами нашого нового експерта, фудстиліста, автора кулінарного проекту 

Happyfood Едуарда Насирова (М1, № 2, лютий 2015, с. 24). 

Фул-контакт (англ. full-contact) – Хлопці порадували своїх земляків п’ятьма медалями: курсант 

першого курсу Тарас Губаренко завоював два «золота» в категоріях фул-контакт і лоукік, 

першокурсники Роман Токарєв і Павло Шашнєв стали бронзовими призерами змагань у категоріях 

кіклайт і лоукік (ІЗ, № 47, 21.11.2013, с. 21). 

Футволя (англ. foot воля) – Команди-учасниці змагатимуться з вейкбордингу, воднолижного 

спорту, паркуру, петанку, пейнтболу, мінігольфу, настільного тенісу, хокею, пляжного волейболу, 

футболу, памп-треку, футволею, авіамодельного спорту, боулдерингу, слеклайну, спінбордингу, 

брейкдансу, черлідингу та інших екстремальних видів спорту (ВК, № 61, 14.06.2012, с. 24). 

Футзал (англ. foot зал) – футбол, у який грають у невеликому залі (як правило на гандбольному 

полі) (УЛ 2005, с. 260), напр.: В Україні футзал – народний вид спорту (УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, 

с. 23). 

Футзальний клуб (англ. foot club) – Зрештою, розраховуємо на проведення спільних турнірів за 

участю іспанських та українських футзальних клубів (УМ, № 79, 01 – 02.06.2012, с. 23). 

Футомакі (яп. 太巻き) – великі рулети (http://hudnemo.info/?p=4181), напр.: Футомакі – це 

різновид великих ролів, до складу яких входить відразу кілька видів начинки (http://howneedlife.biz/uk/ 

pages/370524). 

Ф’южн (англ. fusion) – 1) назва фестивалю, напр.: Родзинка фестивалю – танцювальний 

фестиваль «Ф’южн», на якому хореографічні колективи міста зачарують вас своїм запальним танком 

(http://pereyaslav-tour.com.ua/index.php/festyvali); 2) несподіване, але гармонійне поєднання багатьох 

смаків, стилів, традицій Сходу і Заходу, старого і нового (http://cookery.com.ua/kulinarni-vidpovidi/6842-

shho-take-fyuzhn), напр.: Один з напрямків стилю ф’южн  це пошук старовинних рецептів з 

подальшим пристосуванням їх до сучасних умов і продуктів (http://cookery.com.ua/kulinarni-

vidpovidi/6842-shho-take-fyuzhn); 3) наймолодший, напевно, із сучасних стилістичних напрямків 

(http://sites.google.com/site/ stiliintereru/home/sucasni-stili/f-uzn). 

Ф’ючерс (англ. futures) – 1) цінний папер, щодо постачання певної кількості цінностей протягом 

певного періоду за ціною, встановленою на момент укладання угоди (http://library.if.ua/book/90/6274. 

html); 2) це угода, за якою одна сторона зобовязовується продати, а інша – купити цінні папери певного 

виду, у певній кількості, за певною ціною і в певний термін у майбутньому (http://library.if.ua/book/ 

90/6274.html); 3) безумовне взаємне зобов’язання двох партнерів, опосередковане біржею (http://library. 

if.ua/book/90/6274.html). 

Ф’ючерсна угода – різновидність строкової угоди, яка передбачає виплату грошової суми через 

певний час за ціною, яка визначається контрактом (ЦП 2005, с. 385). 

Ф’ючерсний контракт – 1) стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати 

(продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з 

фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту (ФіП 2005, с. 284), напр.: На 

http://bibliograph.com.ua/vneshneeconomicheskie-svyazi/
http://wikivisually/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://eopac/
http://howneedlife/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://library.if/
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відміну від опціону розрахунок після завершення терміну ф’ючерсного контракту є обов’язковим (ФіП 

2005, с. 39); 2) це угода між двома сторонами про майбутнє постачання предмета угоди 

(http://library.if.ua/book/90/6274.html). 

Ф’ючерські операції – строкові біржові угоди щодо купівлі-продажу валюти, золота, сировинних 

товарів за фіксованою на момент укладання угоди ціною, але з використанням операцій через певний 

час (до двох-трьох років) (ССІС 2006, с. 730). 

Ф’ючерсні біржі – Особливість діяльності дорадчих служб на сучасному етапі полягає у 

створенні інфраструктури аграрного ринку, формуванні маркетингової мережі збуту 

сільськогосподарської продукції від товаровиробника до споживача через сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, маркетингові групи сільських товаровиробників, районні кооперативні 

агроторгові доми, оптові плодоовочеві і продовольчі ринки, аукціони живої худоби і птиці, товарні і 

ф’ючерсні біржі, переробні підприємства, роздрібну торгівлю, заклади харчування тощо (Аг, № 8, 

2008, с. 15). 

Ф’юзинг (англ. fusing) – це одна з сучасних технік роботи зі склом (http://gorod.dp.ua/afisha/event/ 

4717), напр.: Серед численних справ для душі вона [Катерина Новікова – головний експерт відділу 

психологічних та мистецтвознавчих експертиз ДНДЕКЦ МВС України] особливо захопилась 

ф’юзингом – дизайнерською технологією виготовлення декоративних елементів на склі чи дзеркалі, 

рідше – порцеляні (ІЗ, № 25, 19.06.2014, с. 23). 

Х 

Хаф-пайп (англ. half-pipe) – 1) це увігнута конструкція з двома зустрічними скатами і простором 

між ними (http://travel.tochka.net/ua/8535), напр.: Хаф-пайп – це спеціальна конструкція, яка 

використовується в екстремальних видах спорту (http://nahnews.org/27642-amerikanci-znovu-krashhi-v-

snoubordi/); 2) катання в спеціальному похилому жолобі з щільного снігу (http://mustang.lviv.ua/ 

archives/896#.VjxBM24srGA), напр.: Тому багато виробників роблять сноуборди спеціально для хаф-

пайпа (http://snoubord.com/snoubordi-rosiya-tsini-vidguki-foto-harakteristiki-de-kupiti/). 

Хагіс (англ. huggies) – Звичайно, з шотландської класики запропоную [шеф-кухар будинку-

ресторану Whisky Corner Олексій Повторейко] гостям хагіс із крем-картоплею і бруквяним пюре, 

стафордширські млинці на основі вівсяного борошна з англійським сиром чедер і помідорами конкасе 

(М1, № 2, березень, 2016, с. 26). 

Хай-тек (англ. hi-tech) – це ультрасучасний стиль в облаштуванні дизайну інтер’єру (http://new-

art.te.ua/хай-тек-новітній-стиль-дизайну), напр.: Вартість кийка вимірюється не хай-теком з дизайном, 

а головами навколишніх потенційних жертв (Д, № 72 – 73, 19 – 20.04.2013, с. 5). 

Хайринг (англ. hiring) – середньострокова оренда на період від кількох місяців до року 

(транспортні засоби, дорожньо-будівельне обладнання, сільськогосподарські машини,  монтажне  

обладнання тощо) (http://www.refine.org.ua/pageid-3135-6.htm), напр.: Лізинг товаровиробника (хай 

ринг – hiring) – особлива форма купівлі майна на виплату, яка посідає проміжне місце між звичайним 

лізингом і рейтингом (http://buklib.net/books/27788/). 

Хакер (англ. hacker) – 1) комп’ютерщик, який достатньо вивчає електронні чи програмні системи 

з метою їх несанкціонованого чи непередбаченого використання; 2) дослідник чи автор комп’ютерних 

програм; 3) комп’ютерщик, який незаконно проникає в захищені комп’ютерні системи та мережі з 

хуліганських намірів, щоб отримати цінну інформацію або викрасти гроші (ССІС 2011, с. 734); 4) особа, 

яка безпосередньо втручається в роботу комп’ютерної мережі (ІЗ, № 42, 18.10.2012, с. 8), напр.: Хакер – 

особливий тип комп’ютерних спеціалістів, діяльність якого пов’язана з намаганням отримати 

несанкціонований доступ до системи із секретною (конфіденційною) інформацією, комп’ютерний 

злочинець (http://slovotvir.org.ua/words/khaker). 

Хакер-аматор – Їхні дії вдається легко припинити, бо такі хакери-аматори воліють не 

ризикувати й не вступати в конфлікт із законом (ІЗ, № 24, 14.06.2012, с. 15). 

Хакер-професіонал – Хакер-професіонал має чіткий план і націлюється на певні ресурси 

(МК ДЕТУТ 5 2011, с. 241). 

Хакерська діяльность – В офіційній заяві з посиланням на власне розслідування вказується, що 

атака стала частиною глобальнішої хакерської діяльності проти підприємств України та Польщі 

(http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/01/160106). 

Хакерство – У відповідь дружина звернулася в поліцію, звинувативши благовірного в хакерстві 

(ІЗ, № 12, 22.03.2012, с. 26). 

Хакінг (англ. hacking) – зламування комп’ютерних кодів із метою зчитування закритої інформації 

(НСІС 2008, с. 642), напр.: Хакінг – це не просто злом системи, банку, військового сервера, це не просто 
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майстерний злом, це власна стратегія, це процес, який доводиться до досконалості (http://verano.rv.ua/ 

texnika-ta-internet/shho-take-xaking/). 

Хакнути (англ. hack) – Комп’ютерна безпека тріщить по швах: Чому все можна хакнути? 

(http://cripo.com.ua/?sect_id=18&aid=228832). 

Хангеку (яп. 半玉) – ученица гейші, напр.: Учениці гейш в Токіо звуться хангеку, що в перекладі 

означає напівдорогоцінне каміння (http://combilet.com.ua/?p=67705). 

Хардбол (англ. hardball) – це військово-спортивна гра, у якій для умовного знищення цілей 

використовується пневматична зброя калібру 4,5 мм (http://www.misto.vn.ua/ua/home/days/8486), напр.: 

Розвиток ігор військово-спортивного спрямування на Західній Україні та Івано-Франківську зокрема 

набирає обертів. Відносно новим для наших терен є такий вид «чоловічих» ігор як хардбол (http://pravda. 

if.ua/day-2012-11-5.html). 

Хардкор (англ. hardcore) – Отже, хардкор – це категорія, яка не має одного чіткого тлумачення 

(http://svitohlyad.com.ua/novyny-i-suspilstvo/scho-take-hardkor/), напр.: Про те, що таке хардкор, знає 

кожен поважаючий себе музикант, який обертається у цьому середовищі, але от всі стилі не пізнав 

ніхто (http://svitohlyad.com.ua/novyny-i-suspilstvo/scho-take-hardkor/). 

Хард-краш (англ. hard-краш) – Софт-краш відноситься до відеороликів, в яких давлять ногами 

дрібних тварин, зазвичай безхребетних (черв’яки, павуки і т. п.). А термін хард-краш, що привертає до 

себе більшу увагу, відноситься до відеороликів за участю більших тварин (рептилії, птахи, деякі савці) 

(http://ukrbukva.net/111223-Zhestokoe-obrashenie-s-zhivotnymi-st-245.html), напр.: У Росії серед вузького 

числа «людей» з відхиленнями сексуального характеру набирає популярність «софт-краш» і «хард-

краш» (http://ukrbukva.net/111223-Zhestokoe-obrashenie-s-zhivotnymi-st-245.html). 

Хард-ток-шоу (англ. hard-ток-show) – Відомий український журналіст, ведучий програми 

«Прямим текстом», що виходить на львівському телеканалі ZIK, Остап Дроздов минулого тижня 

запустив новий авторський проект у жанрі хард-ток-шоу з однойменною назвою Drozdov (Д, № 179 – 

180, 26 – 27.09.2014, с. 20). 

Хаф-пайп (англ. half-pіpe) – канал в снігу у вигляді півкола довжиною 100 – 200 м і шириною 15 –

20 м для сноубордингу (http://auto-tour.com.ua/girskolizhnij_vidpochinok.html), напр.: Хаф-пайп – це 

спеціальна конструкція, яка використовується в екстремальних видах спорту (http://nahnews.org/27642-

amerikanci-znovu-krashhi-v-snoubordi/). 

Хеві-акції (англ. heavy-акції) – акції, вартість яких на даний момент є дуже високою 

(http://alik.org.ua/index.php). 

Хедофіс (англ. hed офіс) – Хедофіс компанії в Києві не має прямих контактів, окрім електронного 

запиту на офіційному сайті, зворотного зв’язку з якого журналістам, зрозуміла річ, годі чекати (ДТ, 

№ 38, 19 – 25.10.2013, с. 9). 

Хеджер (англ. hedger) – особа, яка займається хеджуванням (страхуванням) (ЦП 2005, с. 385), 

напр.: З погляду переслідуваних цілей учасників термінового ринку можна розподілити на три групи – 

спекулянтів, хеджерів і арбітражерів (http://readbookz.com/book/129/3584.html). 

Хеджеві фонди – це приватні фінансові компанії, що інвестують кошти для дуже заможних 

громадян та інституційних інвесторів, зокрема, пенсійних та благодійних фондів (http://ua-referat.com/ 

Діяльність_хеджевих_фондів), напр.: Якщо відбудеться таке падіння, то хеджеві фонди втрачають 

тільки ті кошти, що були витрачені на покупку опціону (http://www.ufnin.com.ua/analit_mat/ 

poradnyk/044.html). 

Хеджинг (англ. hedging) – 1) покупка двох різноспрямованих опціонів з одним часом  експірації  

на одному активі (http://business4you.com.ua/стратегія-хеджування/), напр.: Для «хеджинга» підходять 

тільки графіки з нейтральним трендом, бо з яскраво вираженим висхідним або низхідним трендом 

зловити ціну в коридор не представляється можливим (http://business4you.com.ua/стратегія-

хеджування/); 2) страхування від цінових ризиків (СУМ 2011, с. 350). 

Хеджування (англ. hedgе) – 1) операція на біржах, що дозволяє сховатися від небажаної зміни цін 

і доповнення звичайної комерційної діяльності промислових, торгівельних фірм чи фінансових операцій 

банків, страхових компаній, пенсійних фондів угодами на ф’ючерсній біржі, відповідними потребами 

власного виробництва і торгівлі; використовується з метою запобігання втратам в основній сфері 

діяльності, викликаним небажаними змінами цін (ССІС 2011, с. 736); 2) стратегія «хеджування» (або 

«хеджинг») означає покупку двох різноспрямованих опціонів з одним часом експірації на одному активі 

(http://business4you.com.ua/стратегія-хеджування/). 

Хедж-фонд (англ. hedge-fond) – це інвестиційний фонд, що жорстко не регулюється державними 

органами, створений, здебільшого, у формі товариства з обмеженою відповідальністю, та вільно обирає 

http://verano.rv.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://cripo.com.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://combilet/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://pravda/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://auto-tour.com.ua/
http://nahnews/
http://readbookz.com/book/
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://ua-referat/
http://www.ufnin.com.ua/
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свою інвестиційну стратегію (http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/181.htm), напр.: Хедж-фонди 

відносяться до одного з найбільш ризикованих варіантів вкладення грошей (http://vidpovim.pp.ua/shho-

take-xedzh-fond/). 

Хеджувати (англ. hedge)  Крім того, ф’ючерсний ринок дасть змогу покупцеві та продавцеві 

страхувати, тобто хеджувати свої цінові ризики (Д, № 123, 18.07.2012, с. 6). 

Хедлайнер (англ. headliner) – 1) фотонабірна машина з ручною установкою шрифтових шаблонів і 

фотоматеріалу (НСІС 2008, с. 643); 2) основний музичний гурт або виконавець фестивалю, мета якого – 

привернути увагу якомога більшої аудиторії (http://slovotvir.org.ua/words/khedlainer), напр.: Одним з 

хедлайнерів фестивалю «Захід» стане легендарна група «ВВ» (Д, № 145 – 146, 16 – 17.08.2013, с. 15) 

Хедхантер (англ. headhunter) – працівник, який займається підбором персоналу (http://modna.ua/ 

statti/hedhantery-hto-von), напр.: Але, на відміну від звичайного менеджера з кадрів, хедхантер є 

посередником між працівником і працедавцем (http://modna.ua/statti/hedhantery-hto-von). 

Хедхантинг (англ. headhunting) – це один з напрямків пошуку та підбору персоналу ключових і 

рідкісних, як за фахом, так і за рівнем професіоналізму фахівців (http://intkonf.org/naumenko-lm-

hedhanting), напр.: Хедхантинг – це досить перспективний спосіб підбору особливо цінних, «штучних» 

фахівців (http://uran.donetsk.ua/~masters/2012/iem/konovalenko/library/article1.htm). 

Хедхантерство (англ. headhunter) – Теперь цей рух називають хейхантерство (з розмови). 

Хендлінг (англ. handling) – мистецтво показу собак (їх екстер’єру, виучки та ін.) на собачих 

виставках, змаганнях (НСІС 2008, с. 643), напр.: Таким чином, зявився термін – хендлінг, який увійшов в 

ужиток багатьох собаководів (http://ua.bigfishings.ru/info-takij-hendler-shho-take-hendlling.html). 

Хелі-скі (англ. heli-ski) – катання на гірських лижах по цілині, починається стрибком з вертольота  

(http://auto-tour.com.ua/girskolizhnij_vidpochinok.htm), напр.: «Хелі-скі» ‒ це незабутнє катання на 

гірських лижах зі схилів гір, з підйомом на вершину вертольотом  (http://eputevka.kiev.ua/xeli-ski-ce-

nezabutnye-katannya-na-girskix-lizhax/). 

Хелібординг (англ. heliboarding) – катання на сноуборді (лижах) за допомогою вертольота (http:// 

snow.ua/tag/хелібординг), напр.: Термін «хелібординг» (heli-boarding, heli-ski) існує давно і означає 

«катання  на сноуборді (лижах) за допомогою  вертольота»  (http://snow.ua/blog/girskolyzhnyj_sport/ 

72.html). 

Хенборд (англ. hangboard) – пристрій для швидкісного спуску зі снігового схилу гори (http://e-

uman.org.ua/index.php), напр.: У 2007-му році пройшли перші змагання з хенборду (http://e-uman.org.ua/ 

index.php). 

Хендлер (англ. handler) – це людина, що керує собакою, яку представляє в екстер’єрному рингу, 

на виставкових шоу (http://qd.zao.com.ua/hendler-ce-hto/), напр.: Таким чином, хендлер – це людина, яка 

представляє собаку на виставці в екстер’єрному ринзі (http://poradumo.com.ua/58974-hendler-ce-

nezaminnii-pomichnik-na-vistavci/). 

Хенд-мейд (англ. hand made) – це мистецтво створювати речі, що несуть в собі позитивну 

енергетику та чудовий настрій (https://dnz-dzvinochok.jimdo.com/методична-скарбницчка/користні-

посилання-педагогам/що-таке-хенд-мейд/), напр.: Хенд-мейд (англ. hand made) – це речі створені 

власноруч, якщо розуміти цей термін буквально (https://dnz-dzvinochok.jimdo.com/методична-

скарбницчка/користні-посилання-педагогам/що-таке-хенд-мейд/). 

Хепіслепінг (англ. happy slapping) – насильство заради розваги (http://marinamoscows7. 

wixsite.com/slovnik/project06), напр.: Приблизно так з’явився «рух» під назвою «хепіслепінг» – з 

англійської цей вираз дослівно перекладається як «щасливе побиття» (ІЗ, № 42, 20.10.2011, с. 12). 

Хетчбек (англ. hatchback) – це назва кузова легкового автомобіля, який представляє собою трьох- 

або п’ятидверний автомобіль з укороченою задньою частиною (http://autopark.pp.ua/1390-hetchbek-scho-

ce-avtosayt), напр.: Ні для кого не секрет, що обидва «француза» походять від Японського хетчбека 

Toyota Aygo (http://vkurse.ua/ua/technology/podvergli_restaylingu). 

Хеш (англ. hesh) – 1) жарг. гашиш; наркотик (НСІС 2008, с. 643); 2) спосіб, щоб представити 

будь-які дані, як унікальний рядок символів (http://www.yac.mx/uk/pc-tech-tips/internet/What_is_ 

Password_Hashing). 

Хеш-код – Поява поняття «хеш-коду» пов’язано з реалізаціями можливостей пошуку і 

порівняння у великих масивах даних на основі рядків (http://php-functions.ho.ua/ukr/mfc/msdn/rphp121. 

html). 

Хеш-таблиця – це структура даних, яка реалізовує інтерфейс – асоціативний масив, а саме, вона 

дозволяє зберігати пари (ключ, значення) і здійснювати три операції: операцію додавання нової пари, 

операцію пошуку і операцію видалення за ключем (http://glossary.starbasic.net/index.php), напр.: 

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/181.htm
http://slovotvir.org.ua/
http://modna.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uran.donetsk.ua/~masters/2012/iem/konovalenko/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://auto-tour.com.ua/girskolizhnij
http://eputevka.kiev/
http://snow.ua/blog/girskolyzhnyj_sport/
http://e-uman/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dnz-dzvinochok.jimdo.com/методична
https://dnz-dzvinochok.jimdo.com/методична
http://php-functions.ho.ua/
http://glossary/
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Виконання операцій в хеш-таблиці починається з обчислення хеш-функції від ключа (http://glossary. 

starbasic.net/index.php). 

Хеш-функція – це деяка функція h (K), яка бере ключ K і повертає адресу, за якою проводиться 

пошук в хеш-таблиці, щоб отримати інформацію, пов’язану з K. Колізія – це ситуація, коли h (K 1) = 

h (K 2) (http://wiki.tntu.edu.ua/Хеш_функція), напр.: Отже, перша властивість хеш-функції залежить 

від комп’ютера, а друга – від даних (http://wiki.tntu.edu.ua/Хеш_функція). 

Хешування – перетворення вхідного масиву даних довільної довжини у вхідний бітовий рядок 

фіксованої довжини (http://wiki.tntu.edu.ua/Хеш_функція), напр.: При хешуванні враховується довжина 

повідомлення, щоб виключити проблему появи однакових хеш-адрес для повідомлень різної довжини 

(http://wiki.tntu.edu.ua/Хеш_функція). 

Хіпстер (англ. hipster) – це людина, яка завжди хоче «бути в темі», бажає все знати і частенько 

цим вихвалятись перед іншими (http://www.oleksandrdadak.com/interesting/definition-of-hipster.html), 

напр.: Головне  одягнутися тепло, а не «по моді»: якщо ви будете виглядати як справжній хіпстер, 

але при цьому відморозите собі всі органи, ця жертва навряд чи піде на користь протесаному руху 

(УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 7). 

Хобі-ленд (англ. hobby-land) – В центрі «Хобі-ленду» представлена виставка виробів юрих 

користувачів бібліотек та бібліотекарів у різних техніках, зокрема таких, яка квілінг, витинанка, 

орігамі (http://www.cbs.poitava.ua/provedeni-v-2017-rotsi/vidkrittya-kutochku-dityacho-tvorchosti-chobi-

lend.html). 

Ходжич (яп. ホッドミズ時間) – це пропечена сенча (http://kook.com.ua/Chaiy-po-yaponski.html), 

напр.: Заварюється ходжич шляхом звичайного запарювання не довше за хвилину (http://kook.com.ua/ 

Chaiy-po-yaponski.html). 

Холдер (англ. holder) – знімна частина групи традиційної кавомашини (кавоварки) (http://dimkavi. 

com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html), напр.: Сам холдер при заварюванні кави встановлюється в головку 

групи (http://dimkavi.com.ua/ua/kofeyniy-glossariy.html). 

Хосомакі (яп. 細巻き) – тонкі рулети (http://hudnemo.info/?p=4181). 

Хост (англ. host) – будь-який комп’ютер, підключений до мережі і залежний від неї (СУМ  

2009, с. 345), напр.:  Під терміном «хост» розуміється будь-який пристрій мережі, якому присвоєна ІР-

адреса (ЗМР 2 2009, с. 51). 

Хостел (англ. hostel) – тимчасове житло економ-класу для туристів, орієнтоване в основному на 

молодь (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хостел), напр.: Не всі постояльці хостела  студенти. Це 

можуть бути активні мандрівники, які просто звикли до самостійного вивчення країни і здатні самі 

застелити своє ліжко (http://www.tour2kiev.com.ua/ua/hostels/hos…html). 

Хостер (англ. hoster) – 1) люди, які подорожують за обміном (http://tyzhden.ua/Publication/3667); 2) 

людина чи організація, яка надає свої послуги з розміщення інформації в інтернеті (СУМ 2011, с. 352). 

Хостерство – 1) організація та надання послуг з розміщення інформації в інтернеті; 2) 

подорожування згідно з програмою обміну (СУМ 2011, с. 352). 

Хостес (англ. hostess) – 1) співробітник ресторану чи кафе, який зустрічає відвідувачів, – 

«господар залу» і «особа» закладу. Найчастіше в цій ролі виступають дівчата. Вони першими 

зустрічають гостей, супроводжують їх до столика, допомагають розібратися в меню і вибрати 

замовлення, і т.п. Іншими словами, вони грають роль привітних господинь і роблять все для 

того, щоб відвідувачі почували себе комфортно (http://reshebnik.rv.ua/karjera/scho-take-hostes); 2) 

професія дівчат/жінок (зрідка й парубків/чоловіків) у ресторанах і барах; фахівець ресторанної служби, 

«обличчя» ресторану, «хазяйка залу» (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хостес), напр.: В обов’язок 

хостес входить змусити відвідувача витратити максимальну кількість грошей в закладі та/або 

забезпечити повторний прихід клієнта (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Хостес). 

Хостес-адміністратор – Ресторан «Брудершафт» (страви з дичини, європейська кухня) (вул. 

Вірменська, 16) запрошує на роботу комунікабельну та активну дівчину приємної зовнішності на 

заміщення вакантної посади «Хостес-адміністратор» (http://rabota.ua/ua/company624943/vacancy 

5746120). 

Хостес-зустріч – Організація прес-конференції включала в себе наступні роботи: підбір залу 

(приміщення), розробка детального сценарію, хостес-зустріч, запрошення та реєстрація гостей; 

журналістів, кейтеринг-проведення кава-брейків та фуршету, організація індивідуальних виставкових 

стендів для учасників асоціації прямих продажів, забезпечення синхронного перекладу, координація всіх 

організаційних моментів (http://www.wartо.com.ua/ukr/pro_kompanium/kliyenti/). 

http://glossary/
http://wiki/
http://wiki/
http://www/
http://www/
http://kook/
http://kook.com.ua/
http://dimkavi/
http://dimkavi/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://www/
http://rabota.ua/ua/
http://www.wartо.com.ua/
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Хостинг (англ. hosting) – 1) це послуги з розміщення і супроводу вашого web-сервера в мережі 

Інтернет (http://www.telemost.dp.ua/index.php?option), напр.: Адже під словом «хостинг» мається на 

увазі розміщення вашої сторіночки в інтернеті (http://www.telemost.dp.ua/index.php?option); 2) місце 

розташування сайтів; 3) процес розкрутки сайта, тобто, його реклама (СУМ 2011, с. 353). 

Хостинг-провайдер – «Кожна з країн ЄС сама визначає, який механізм буде найбільш 

ефективним у боротьбі з інтелектуальним піратством. Але в їх основі лежить єдиний принцип ‒ 

швидке видалення у мережі незаконного відео, блокування його або ресурсу, на якому воно 

розміщується, цьому повинні сприяти не тільки самі правовласники, а й інтернет-сервіс і хостинг-

провайдер» – зазначає Павло Миколюк, директор юридичної фірми «Віндекс» (К, № 40, 18.10.2013, 

с. 28). 

Хостинг-план – Тільки в реселерських хостинг-планах ви маєте можливість розміщувати свої 

сайти на фізично різних серверах і платформах в різних країнах і в різних ІР-підмережах! 

(http://ukrhosting.ua/). 

Хоспіс (англ. hospice) – медичний заклад, в якому перебувають важко хворі з прогнозованим 

летальним наслідком. В закладі працює переважно середній та молодший медичний персонал, доступ до 

пацієнтів відкритий для родичів та друзів пацієнтів (http://www.po-ltava.in.ua/u-kremenchutsi-vzhe-skoro-

vidkriyut-hospis/), напр.: Основна мета перебування в хоспісі  полегшити останні дні життя пацієнтів 

(http://www.po-ltava.in.ua/u-kremenchutsi-vzhe-skoro-vidkriyut-hospis/). 

Хоспісний – Ми все більше чуємо в засобах масової інформації слова «паліативний», 

«хоспісний»  ця допомога стає частиною нашого життя (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 19). 

Хутра (яп. 毛皮) – жанр про роботів майбутнього (http://posekretu.com.ua/196125-na-yaki-zhanri-

dilitsya-anime), напр.: Хутра – будь-які складні механізми в аніме/манга (роботи, засоби пересування і 

т.д.) (http://um.co/ua 66-166-16546.html). 

Хутра-робот – Хутра-робота головний герой отримує випадково, знайшовши його  як правило 

покинутого (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=10771). 

Ц 

Цубу-ан (яп 粒餡) – це цільнобобова паста АНКО, в яку додають цукор (http://10000menu.ru/ 

termini/16310-shho-take-pasta-anko.html), напр.: У цьому випадку пастою цубу-ан потрібно заповнити 

моті, вірніше моті зібрати навколо пасти, так само як у випадку з онігірі (http://www.miykulinar.ru/ 

botamoti-yaponski-solodoschi/). 

Ч 

Чайлд-фрі (англ. child-free) – рух, спрямований на відмову від народження дітей (http://info. 

lekciya.com.ua/kultura/2664/index.html?page=3), напр.: Прибічники ідеології «чайлд-фрі» не вважають 

себе ні «аномалією», ні «відхиленням», а лише закономірною частиною сучасного суспільства (http:// 

veche.kiev.ua/journal/2568/). 

Чат (англ. chat) – канал обміну текстовими повідомленнями у режимі реального часу в інтернеті 

(НСІС 2008, с. 656), напр.: Такі чати можуть бити вбудованими в сайт певної тематики (наприклад, 

про риболовлю) і служать для обміну досвідом та новинами (http://stylezhinki.ru/tehnika-ta-tehnologii/). 

Чат-кімнати – У процесі розслідування кримінальних справ цієї категорії, як правило, докази 

здобувають проведенням таких слідчих дій: допитом осіб, які знають підозрюваного; ознайомленням зі 

змістом жорсткого диску підозрюваного для пошуку файлів журналів роботи в інтернеті (закладки, 

пошукові запити), тимчасових файлів (кеш, cооkie-файли, буфер друку, місце зберігання інформації, 

записаної на комп’ютер веб-сайтом), заповнювача файла «вільне місце», списків друзів + особистих 

профілів + записів чат-кімнат + інших збережень «області» (РтРЗС 2010, с. 76). 

Чат-конференції – «Ще раз кажу (Микола Томенко): моя позиція скоріше виняток із правил, 

оскільки, як ви бачите, представники радикального політичного спектру не відмовляються від участі в 

ток-шоу, які ведуть іноземці», – зазначив голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації 

під час чат-конференції на сайті «Телекритики» 13 лютого (Д, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 20). 

Чатер – людина, яка спілкується у чаті (НСІС 2008, с. 656). 

Чатизація – Тож, на нашу думку, медіаосвіта повинна стати провідною сферою консолідації 

технічної думки та гуманітарного знання, оскільки вже зараз вона має для цього всі можливості, про 

що свідчать наступні чинники: інтеграція медіа у вищу освіту, новий виток розвитку преси, включаючи 

студентську, пожвавлення уваги до кіно, розвиток кінотеатрів та перефирії, помітна інтернет-

експансія, мода на створення корпоративних веб-сайтів та персональних сторінок, інформаційний бум 

в сфері он-лайн-видавництв, проведення інтернет-конференцій та інтерактивних форумів, масова 

«чатизація» молоді (https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fnovyn.kpi.ua% 2F). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.telemost.dp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=91
http://posekretu/
http://10000menu.ru/
http://www.miykulinar.ru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%25
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Чатитися – спілкуватися за допомогою інтернету (http://slovopedia.org.ua/57/53415/376372.html). 

Чатиця – назва ніка в українському чаті Бізаре.  

Чатівка – прихильники rock.lviv.ua, офіційно оголошуємо, що 1 квітня, в неділю, відбудеться 

чатівка (http://rock.lviv.ua/article/2889/). 

Чатник – назва сайту. 

Чатниця – В Бизарі з’явилася нова чатниця (з розмови). 

Чатівець – Знайомтесь,  це Андрій Дніпровець. Найактивніший чатівець січня, в гостях у 

«Друзів он-лайн». Андрій сам з Дніпропетровська, три роки живе у Львові, працює в науково-дослідному 

інституті, здобуває другу вищу освіту (https://uk-ua.facebook.com/fmGalychyna/posts/881789858540082). 

Чатоман – Якщо ви – чатоман або активний ICQ-користувач, буде необхідно трохи силиволі для 

того, щоб перестати бути таким. Є один цікавий прийом, який майже завжди спрацьовує (http:// 

oksanamatveeva.blogspot.com/2012/04/blog-post_6963.html). 

Чатувати – сидіти в чаті (http://myslovo.com/?dictionary=чатувати), напр.: Ніна все дитинство 

прочатувала на бізаре (http://myslovo.com/?dictionary=чатувати). 

Черлідинг (англ. cheerleading) – вид спорту, який об’єднує в собі елементи шоу та видовищних 

видів спорту (http://sfa.kh.ua/vidi-sportu/cherliding), напр.: З 2005 року в Україні щорічно проводяться 

чемпіонат і Кубок України з черлідингу (http://sfa.kh.ua/vidi-sportu/cherliding). 

Чип (англ. chip) – 1) фрагмент напівпровідникової або діелектричної пластини, яка є 

монокристалом прямокутної форми площиною від часток до кількох квадратних сантиметрів, на яких 

сформовано інтегральну схему, окремий електронний прилад і т. ін.; 2) міжелементні з’єднання та 

контактні поверхні (ССІС 2011, с. 749). 

Чипдампер (англ. chipdumper) – особа, яка займається чипдампінгом, напр.: А це що за 

чипдампер з’явився? Подивіться на нього (з розмови). 

Чипдампінг (англ. chipdumping) – умисне програвання гравцем всіх ігор і фішок. Це 

продовжується до тих пір, поки всі його фішки не перейдуть до гравця-партнеру. Як правило, гравець, 

який займається чипдампінгом, поповнює свій рахунок вкраденої кредиткою (http://bankstatey.com/index. 

php?newsid=2866), напр.: Чипдампінг – Умисне програвання гравцем всіх  ігор і фішок  (http://bankstatey. 

com/index.php?newsid=2866). 

Чип-карти (англ. chip-карти) – Загалом, у 2006 році слідчими органами СБ України порушено 

десять кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 361 КК України в частині, що 

стосується використання емуляторів таксофонних чип-карт (http://www.ssu.gov.ua). 

Чип-центр (англ. chip-centrum) – назва ТОВ (ЄДР 2012). 

Ш 

Шарінг (англ. sharing) – загальний мережевий доступ до файлів і директорій, а точніше 

організацію цього доступу (http://verano.rv.ua/texnika-ta-internet/shho-take-sharing/), напр.: Але, не 

дивлячись на карність, шарінг став досить популярним методом для перегляду кодових каналів без 

придбання офіційної картки доступу (http://verano.rv.ua/texnika-ta-internet/shho-take-sharing/). 

Шейп (англ. shapе) – скорочена назва шейпінг. 

Шейп-аеробіка – це ритмічна гімнастика, аеробіка для схуднення (http://piratuk.at.ua/news/2010-

07-15-60), напр.: Шейп-аеробікою називається особлива система тренувань, вид ритмічної гімнастики 

(http://ladyvukr.ru/dieti-ta-fitnes/vidi-aerobiki-2/). 

Шейп-біоменк – назва компанії (ЄДР 2012). 

Шейп-тонік – назва компанії (ЄДР 2012). 

Шейп-файл – Необхідні вхідні дані  це багато- або одноканальні растри та навчальний шейп-

файл для створення ROI (http://semiautomaticclassificationmanual-uk-ua.readthedocs.org/uk_UA/latest/). 

Шейпінг (англ. shaping) – різновид ритмічної гімнастіки, що виконується під швидку музику 

(ССІС 2011, с. 753). 

Шейпінг-вправи – комплекс вправ шейпінгу, що включає розминку, базові вправи, націлені на 

зміцнення групи м’язів, розтягування і розслаблення (http://xvatit.com.ua/fitnes-vdoma/2740-shejping-

vpravi-dlya-sxudnennya-na-5-kg-za-12-dniv.html), напр.: Що стосується виконання шейпінг-вправ, то всі 

вони повинні виконуватися дуже спокійно, в дуже помірному темпі (http://poradumo.com.ua/27461-shho-

take-sheyping). 

Шейпінг-заняття – Слід розуміти, що ефективність шейпінг-занять дуже залежить від того, 

як правильно складена індивідуальна програма, як правильно виконується кожна вправа в правильному 

порядку вправи чергуються – все це ще раз підтверджує, що правилом повинні бути заняття під 

наглядом інструктора, а самостійні заняття можуть бути тільки нечастим винятком 

(http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping). 

http://slovopedia.org.ua/57/53415/
http://rock.lviv.ua/
https://uk-ua.facebook.com/fmGalychyna/posts/881789858540082
http://myslovo.com/?dictionary
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http://bankstatey.com/
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http://verano.rv.ua/texnika-ta-internet/shho-take-sharing/
http://semiautomaticclassificationmanual-uk-ua.readthedocs/
http://poradumo/
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Шейпінг-засоби – Активним шейпінг-засобом для естетичного розвитку дівчаток служить 

технологія Шейпінг-Про (http://rbdut.com.ua/index/shejping/0-21). 

Шейпінг-класик – Безумовно, що насамперед слід згадати такий вид шейпінгу, як шейпінг-

класик, який допомагає коректувати фігуру і покращувати  пропорції тіла  (http://poradumo.com.ua/ 

27461-shho-take-sheyping). 

Шейпінг-модель – Дані зберігаються в діагностичній карті, потім обробляються спеціальною 

комп’ютерною програмою, після чого комп’ютер видає еталонну фігуру, шейпінг-модель (http:// 

hudnemo.info/?p=4492). 

Шейпінг-програма – це визначений для кожної людини перелік правил і режимів, а також точна 

послідовність дій, які необхідно неухильно виконувати і яких необхідно дотримуватися, щоб в 

результаті отримати необхідний результат (http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping-i-naskillki-

vin-efektivniy/), напр.: Шейпінг-програма з корекції фігури зводиться до вправ, які можна розділити на 

дві групи: для корекції верхньої частини тулуба та нижньої (http://lady.tochka.net/ua/1091-pokhudey-

legko). 

Шейпінг-про – У шейпінг-про вся увага акцентується на зовнішності  дівчини чи  жінки  (http:// 

olympica.com.ua/463319-shejjping.html). 

Шейпінг-система – Головним розробником шейпінг-системи вважається В. В. Прохорцев, 

фізіолог з Санкт-Петербурга, який доклав чимало зусиль, щоб знайти потрібні параметри, до яких слід 

прагнути для придбання краси і здоров’я, тому що одне без іншого просто не існує (http://poradumo. 

com.ua/27461-shho-take-sheyping). 

Шейпінг-стиль – Для цього в «класичний» шейпінг-урок включаються розділи шейпінг-

хореографії і шейпінг-стилю (http://rbdut.com.ua/index/shejping/0-21). 

Шейпінг-терапія – Заняття в залі проводяться згідно ліцензованих програм міжнародної 

федерації шейпінгу по технологіям – шейпінг-класичний (для дівчат та жінок усіх вікових категорій) 

та шейпінг-терапія (для профілактики серцево-судинних захворювань, остеохондрозу та ожиріння) 

тренерами, які пройшли підготовку в коледжі міжнародної федерації шейпінгу (м. Санкт-Петербург) 

(http://www.3dmaps.com.ua/ua/place/sportivni-klubi). 

Шейпінг-технологія – це визначений для кожної людини перелік правил і режимів, а також точна 

послідовність дій, які необхідно неухильно виконувати і яких необхідно дотримуватися, щоб в 

результаті отримати необхідний результат (http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping-i-naskillki-

vin-efektivniy/), напр.: Під заняттям шейпінгом  розуміють цілу шейпінг-технологію (http://poradumo. 

com.ua/27461-shho-take-sheyping). 

Шейпінг-тренер – Що стосується додаткових фізичних навантажень при заняттях шейпінгом, 

то необхідно пам’ятати, що будь-які навантаження, які виходять за межі індивідуальної програми, 

слід узгоджувати зі своїм шейпінг-тренером (http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping). 

Шейпінг-тренування – Не викликає жодних сумнівів, що шейпінг-тренування слід пропустити, 

якщо почалася менструальна кровотеча (http://shaping+com.ua/27461-shho-take-sheyping). 

Шейпінг-фігура – це м’які, плавні, жіночі форми, без зайвої худини (http://milagos.at.ua/publ/4-1-

0-232), напр.: При створенні програми шейпінгу було проведено безліч досліджень, в результаті яких 

були визначені конституції жіночого тіла, тобто створювалися так звані шейпінг-фігури, а точніше 

шейпінг-моделі (http://likuemo.in.ua/statti/6961-Sheiyping). 

Шейпінг-урок – Для цього в «класичний» шейпінг-урок включаються елементи шейпінг-

хореографії і шейпінг-стилю (http://rbdut.com.ua/index/shejping/0-21). 

Шейпінг-хореографія – Шейпінг-хореографія спрямована на поліпшення постави і координації, 

становлення легкої та граціозної ходи, розвиток вміння красиво рухатися, щоб без зайвих зусиль 

привертати погляди оточуючих (http://olympica.com.ua/463319-shejjping.html). 

Шейпінг-юні – Всі заняття на них побудовані з урахуванням фізіологічних особливостей 

зростаючого або зрілого організму, враховуються і медичні обмеження навантаження. Наприклад, 

програма «Вічної молоді» розрахована на жінок за 50 років, а шейпінг-юні – на дітей 

(http://olympica.com.ua/463319-shejjping.html). 

Шейпінгувати – Прийшла з городу, сонечко спину погріло, зараз буду шейпінгувати в хаті – 

прибирати, а потім посуд мити (http://posydenky.lvivport.com/threads/zvichnij-den-proza-i-vrochistist-

nashogo-sogodennja-8.124046/page-131). 

Шеф-піцмейкер (фр. chef-pizzmaker) – керівник майстрами піцерії, напр.: Якщо майстер сам 

керує піцерією, тобто керує іншими майстрами, контролює дотримання рецептури, закупівлю 

продуктів тощо, то це вже шеф-піцайоло (шеф-піцайло) (http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/publish/ 

article?). 

http://poradumo.com.ua/
http://poradumo/
http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping-i-naskillki-vin-efektivniy/
http://poradumo.com.ua/27461-shho-take-sheyping-i-naskillki-vin-efektivniy/
http://www.dcz.gov.ua/ter/control/
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Шопінг (англ. shopping) – відвідування магазинів; скуповування чого-н. (НСІС 2008, с. 662), 

напр.: «Віртуальними грошима» можна скористатися під час шопінгу, в подорожах, у веденні бізнесу, 

не турбуючись про їхню безпеку (УМ, № 232, 21.12.2011, с. 3). 

Шопінг-тур – туристична поїздка за кордон із метою шопінгу (НСІС 2008, с. 662). 

Шопінг-центр – торгівельний центр (НСІС 2008, с. 662), напр.: Шопінг-центр «Віладжіо Мол» у 

західній частині міста був одним із найпопулярніших місць відпочинку у Досі, тому викликає подив, що 

протипожежна сигналізація не спрацювала, пожежні гідранти та розпилювачі були також у 

неробочому стані (УМ, № 77, 30.05.2012, с. 7). 

Шопінг-стиліст – Мені нема чого вдягнути! – Шопінг-стиліст магазин одягу (http://megasite. 

in.ua/19302-meni-nema-chogo-vdyagti-shoping-silist-magazin-odyagu.html). 

Шоппінг-стиліст-іміджмейкер – А шоппінг-стиліст-іміджмейкер створює образ сучасної 

дівчини? (з розмови). 

Шопінгувати – Коли ми нарешті вже поїдемо шопінгувати? Дівчата вже чекають! (з розмови). 

Шопліфтер (англ. shoplifter) – особа, яка займається крадіжками у магазині, напр.: Для позначення 

цього виду злочинів у російську мову потрапило англійське слово «шопліфтинг», а людей, що 

практикують це злочинне заняття, називають «шопліфтерами»  (http://donlegion.com/index.php?aid= 

87). 

Шопліфтинг (англ. shoplyfting) – особливий вид спорту, пов’язаний із крадіжками у магазинах 

(http://lutsk.myneformat.com/2009/06/10/shoplifting), напр.: Тож я пропоную познайомитися зі ще однією 

неформатною тусою Луцька – шопліфтингом (http://lutsk.myneformat.com/2009/06/10/shoplifting). 

Шопоголіки (англ. shop) – Приміром, є багато «шопоголіків», які відстежують появи нових 

колекцій, шикуються в черги до бутиків, а потім відвідують гламурні заходи, щоб похизуватись одне 

перед одним обновками … (М, № 9, 25.09.2014, с. 27). 

Шопоман (англ. shop) – Вітаємо! Ви  шопоман! Це, звичайно, проблема. Але цілком вирішувана 

(http://olympica.com.ua/399016-shopomaniya-yak-pozbavitsya.html). 

Шоп-тур (англ. shop-tour) – туристична поїздка за кордон із метою шопінгу (НСІС 2008, с. 662). 

Шоп-шоп (англ. shop-shop) – назва телемагазину. 

Шоу (англ. show) – 1) вистава розважально-естрадного жанру за участю зірок естради, цирку або 

джаз-оркестру; 2) перен. про те, що привертає увагу, розраховане на зовнішній ефект 

(ССІС 2011, с. 758), напр.: Викладач з кулінарії в шоу «Від пацанки до панянки» розповіла «Вечірці» про 

життя на проекті (ВК, № 171, 24.11.2011, с. 6).  

Шоу-арт – Якщо такої реакції немає, замість цього починається шиз-арт, шоу-арт, мистецтво 

стає розвагою: треба відокремити одне від іншого (УМ, № 8, 03 – 04.02.2012, с. 20). 

Шоу-балет – балет пов’язаний з видовищами в естрадному супроводі (УЛ 2005, с. 79), напр.: 

Своїм мистецтвом порадували гостей фольклорні колективи й танцівники з шоу-балету (ІЗ, № 25, 20  

26.06.2008, с. 25). 

Шоу-біз – організація шоу з метою отримання прибутку (НСІС 2008, с. 662). 

Шоу-бізнес – 1) галузь підприємницької діяльності, яка прибутки отримує від організації видовищ 

і випуску й пропажу аудіо- й відеопродукції розважального характеру (ССЛіЖ 2009, с. 359), напр.: Із цієї 

миті ви працюєте в шоу-бізнесі (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 18); 2) підприємство, пов’язане з 

організацією і проведенням видовищних вистав, індустрія розваг (НСІС 2007, с. 840); 3) мистецтво 

розваг; теле- і радіопередачі, а також професії та підприємства, що відносяться до нього (ССІС 2011, 

с. 758). 

Шоу-бізнесмен – організатор або учасник шоу-бізнесу; той, хто займається шоу-бізнесом (НСІС 

2008, с. 662). 

Шоу-групи – Хореографічні, музичні професійні та аматорські колективи, ансамблі, шоу-групи 

Дніпропетровської та інших областей України, мешканці та гості  області  (http://www.adm.dp.gov.ua/ 

OBLADM/Obldp.nsf/archive/).  

Шоу-гурти – Виступ дитячих шоу-гуртів та хореографічних колективів міста (Звіт щодо 

виконання плану заходів святкування дня Європи в області)  (http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/ 

Obldp.nsf/archive/). 

Шоу-десерт – Фірмові страви діючого меню ресторану: Goues de Boeufauvinrouge з картопляним 

пюре та ароматом мускатного горіха, різотто з перепелом та свіжим зеленим яблуком, шоу-десерт 

від шеф-кухаря (приготування десерту – в залі перед гостями) (М1, № 28 – 29, 15 – 16.02.2013, с. 46). 

Шоу-рум – виставковий зал, в якому представлені нові колекції Весни-Літа або Осінь-Зими 

(http://lady-ua.blogsport.com/2013/06/blog-post_27.html), напр.: У прес-центр до журналістів прийшла 

http://megasite/
http://donlegion.com/
http://olympica.com.ua/399016-shopomaniya-yak-pozbavitsya.html
http://www.adm/
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/%20Obldp.nsf/archive/
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/%20Obldp.nsf/archive/
http://lady-ua.blogsport.com/
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директор шоу-руму POUSTOVIT Оксана Борг, яка вибачилась перед пресою за відсутність дизайнера і 

попросила «поставитися з розумінням» (Д, № 184 – 185, 11 – 12.10.2013, с. 16). 

Шоу-фестивалі – Бачить себе [Роман Швед] за мольбертом, адже, будучи американцем, 

корінний львів’янин знаходив час для організації та проведення там, у ситій і розбещеній Америці, шоу-

фестивалів суто українського спрямування (ВК, № 51 – 52, 15.05.2012, с. 9). 

Шоуїнг (англ. showing) – термін рекламного бізнесу, який означає ступінь охоплення даної 

місцевості, населеного пункту, автотраси тощо засобів реклами на щитах, панелях, плакатах (ССІС 2008, 

с. 654). 

Шоумен (англ. showman) – організатор або ведучий шоу (ССЛіЖ 2009, с. 359), напр.: То скільки 

серед українських медійників шоуменів? (Д, № 240 – 241, 30 – 31.12.2011, с. 18).  

Штендер (нім. ständer) – мобільна рекламна конструкція, яка є одним з найбільш популярних 

видів зовнішньої реклами за рахунок своєї ефективності, простоти використання і невисокої вартості 

(http://www.mt-pbs.te.ua/advertising-pillar), напр.: Штендери встановлюють у випадках, коли відсутня 

можливість розмістити на фасаді вивіски або таблички (http://armadesign.com.ua/uk/shtenderi-kiyiv/). 

Шрек (англ. shrek) – 1) ім’ям головного героя однойменного мультиплікаційного фільму 

«Шрек», напр.: Шрек та Фіона повертаються в дім після їхнього казкового медового місяця та 

знаходять лист від батьків принцеси Фіони із запрошенням на вечерю (http://moviestape.net/katalog_ 

multfilmiv/multfilm/6110-shrek-2.html); 2) назва мультфільма, напр.:У Росії мультфільм «Шрек» став 

доступний для незрячих і слабкобачачих громадян завдяки випуску спеціальних коментарів (http://facty. 

ictv.ua/ua/index/read-news/id/1469112); 3) назва військової броньованої машин, напр.: Броня «Шрека» 

також дозволяє забезпечити захист від підриву міни, еквівалентної 6 кг тротилу, під будь-яким з коліс 

або V-подібним днищем автомобіля (ІЗ, № 7, 19.02.2015, с. 4). 

Ю 

Юзер (англ. user) – жарг. користувач персонального комп’ютера (НСІС 2008, с. 666), напр.: Як 

повідомив на прес-конференції голова Нацради Юрій Артеменко, український сегмент «Facebook» досі 

адмініструє менеджмент із Москви. У період російсько-українського конфлікту це стало серйозною 

проблемою: російська адміністрація соцмережі ігнорує скарги на пропагандистський і шокуючий 

контент, який поширюють російські користувачі, а також часто блокує популярних українських 

юзерів (Е, №  178, 25 вересня – 2 жовтня 2014, с. 5). 

Юзерський – Останні два тижні стали досить-таки знаменними в сенсі наступу з боку 

міжнародних та національно-державних структур на інтернет-вольницю, на своєрідне гуляй-поле 

всесвітнього павутиння, де сотні мільйонів людей намагаються позбутися будь-якого зовнішнього 

регламентування, крім хіба що неписаних правил поведінки тих чи інших юзерських спільнот (Д, 

№ 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 18). 

Юзати – Юзати супер ціни! (http://www.youtube.com/watch). 

Юнікод (англ. unicode) – це промисловий стандарт, розроблений, щоб забезпечити цифрове 

представлення символів усіх писемностей світу та спеціальних символів (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/Юнікод), напр.: Юнікод знімає старе обмеження на кодування символів лише одним байтом 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Юнікод). 

Я 

Яхтинг (англ. yachting) – 1) віртуальний спорт (НСІС 2008, с. 669); 2) 2 червня у Вишгороді на 

Київщині стартував перший український фестиваль яхтингу «Яхт-фест-2012» (http://www.day.kiev.ua/ 

uk/photo/vishgorod). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.mt-pbs.te.ua/advertising-pillar
http://moviestape/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.youtube/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.gpedia.com/
http://www.day.kiev.ua/
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Додаток Б 

Словник новітніх іншомовних абревіатур-запозичень 

A 

AAC (англ. Advanced Audio Coding) – стандартна схема стиснення із втратами для аудіоданих 

(http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/), напр.: AAC розроблена як альтернатива форматам 

mp3 його розробником, FraunhoferIIS (http://uk.sciencegraph.net/wiki/AAC). 

AAV (англ. Autonomous Air Vehicle) – автономне повітряне судно (http://xreferat.com/31/4361-3). 

ATL (англ. Above The Line) – реклама, що розміщується в ЗМІ, інтернеті, на носіях  

зовнішньої реклами (http://studopedia.su/10_11755_reklama-i-PR), напр.: Термін BTL використовують на 

противагу ATL (основній рекламі) (http://conference.spkneu.org/2015/04/btl-tehnologiyi). 

ATB (англ. All-Terrain Board) – дошка, призначена для переміщення по рівній поверхні 

(https://molomo.com.ua/myth/kite.html). 

ABR (англ. Average Bit Rate) – pежим стиснення потокових даних з усреденим бітрейтом 

(http://studopedia.com.ua/1_47052_rezhimi-stisnennya), напр.: ABR – різновид VBR, у якому кодек при 

стисненні дотримується заданого середнього значення (http://studopedia.com.ua/1_47052_rezhimi-

stisnennya). 

AC (англ. Altocumulus) – висококупчасті хмари (http://ua-referat.com/Лексичні_одиниці_з_ 

елементом_скорочення), напр.: Хмари середнього ярусу мають дві форми: висококупчасті  Аltocumulus 

(Ac) і високошаруваті  Altostratus (As) (http://studopedia.su/8_15036_hmari-serednogo-yarusu.html). 

ACC (англ. Area Control Centre) – районний диспетчерський центр (http://www.referatcentral. 

org.ua/foreign_language_load.php?id=1138&startext=8). 

АСЕА (фр. Associationdes Constracteurs Europeensdes Automobiles) – 

європейська асоціація автовиробників (http://economics.unian.ua/transport/877946), напр.: В Європі 

важливу роль відіграють тільки європейська CCMC (АСЕА) та американська АРІ класифікація (ТЕіОА 

2007, с. 245). 

API (англ. American Petroleum Institute) – aмериканський інститут нафти (http://ukrartides.pp.ua/ 

biznes-i-finansy/1547), напр.: В Європі важливу роль відіграють тільки європейська CCMC (АСЕА) та 

американська АРІ класифікація (ТЕіОА 2007, с. 245). 

ACID (англ. Atomicity Consistency Isolation Durability) – це набір властивостей, що гарантують 

надійну роботу транзакцій бази даних: атомарність, узгодженість,   ізольованість,  довговічність  (http:// 

www.slideshare.net/rolechka/ss-44671855), напр.: Consistency – узгодженість, одне з найскладніших і 

неоднозначних властивостей з четвірки ACID (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=8855). 

ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line) – технологія широкосмугового доступу, яка 

забезпечує передачу швидкісного цифрового сигналу звичайною аналоговою телефонною лінією, та 

дозволяє одночасно користуватися телефоном та інтернетом (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ADSL), 

напр.: Технологія ADSL (ваш телефон постійно підключений до мережі) передбачає використання 

телефонної лінії для передавання інформації запиту (швидкість до 1,5 Мбіт/с) і супутникової антени 

для приймання інформації з мережі (швидкість 8 Мбіт/с), реальна швидкість роботи – 300-512 Кбіт/с 

(ІіКТ 2009, с. 141). 

ADSL-модем –широкосмуговий модем, який забезпечує високошвидкісне підключення 

персонального комп’ютера в мережу Інтернет через лінію ADSL (http://www.vegatele.com/ukr/dictionary_ 

lat/a/adsl-modem). 

AEBR (англ. Association of European Border Regions) – Асамблея європейських прикордонних  

регіонів (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=382848), напр.: 9 листопада 2012 року у Берліні 

розпочала роботу щорічна конференція Асамблеї європейских прикордонних регіонів (AEBR) (http:// 

municipal.gov.ua/news/cat/11/page/4). 

AER (англ. Assembly of European Regions) – Асоціація (Асамблея) європейских регіонів (http:// 

wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=382848), напр.: Асоціація (Асамблея) Європейських регіонів (Assembly of 

European Regions, AER) є найбільшою незалежною мережею регіонів у Європі (http://www.kmu.gov.ua/ 

control/ru/publish/article). 

AIDA (англ. Attention Interest Desire Action) – популярний у маркетингу термін, що означає 

модель споживчої поведінки, яка описує послідовність тих дій, щодо прийняття рішення  про покупку  

(http://webstudio2u.net/ua/design-web/755-model-aida-v-veb-dizaine.html), напр.: Модель AIDA вважається 

на сьогоднішній день класичною моделлю рекламного впливу (http://webstudio2u.net/ua/design-web/755-

model-aida-v-veb-dizaine.html). 

ARСnet (англ. Attached Resousce Computing NETwork) – технологія ЛВС, призначення якої 

аналогічно призначенням Ethernet або Tokenring (http://znaimo.com.netARСNET), напр.: Після поширення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%B7_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ua-referat/
http://www.referatcentral/
http://ukrartides/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.vegatele.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://webstudio2u/
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Ethernet в якості технології для створення ЛОМ, ARСnet знайшла застосування в вбудованих системах 

(http://znaimo.com.netARСNET). 

ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) – американський  стандартний  

код для обміну інформацією (http://studopedia.com.ua/1_127066_amerikanskiy-standartniy-kod), напр.: 

Символ, що розташовується праворуч, більш за значенням у таблиці кодів ASCII (ОІтКТ 1 2005, с. 155). 

B 

BASIC (англ. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) – мова програмування високого 

рівня, метою створення якої було отримати просту в користуванні мову для початківців (http://www. 

turkaramamotoru.com/uk/basic-21848.html), напр.: Найбільш розповсюдженими мовами програмування є 

BASIC, С++, FORTRAN, PASCAL та ін. (ОКТдЕ 1 2005, с. 102). 

Bigmir)net – це інформаційно-розважальний сайт, в категорії «відео» який ви зможете знайти 

останні новини України та світу, переглянути улюблені шоу та програми, ознайомитись із новинами зі 

світу шоу-бізнесу, а також – провести час в компанії популярних фільмів, серіалів та мультфільмів 

(http://ovg.cc/ua/site-info/bigmirnet), напр.: Портал bigmir)net завершив свій перехід в категорію медіа та 

став інтернет-ЗМІ (http://ru.telekritika.ua/rinok/2013-07-15/83302). 

Bluetooth-тетеринг – Якщо ваш поточний тарифний план не передбачає Bluetooth-тетеринг, є 

великий шанс, що вам доведеться доплатити за нього. Це робить і так достатньо дорогий пристрій 

ще більш дорогим (http://allref.com.ua/skachaty/Vinahodi_u_SSHA). 

BTL-акції (англ. below-the-line) – рекламні акції, напр.: Для того щоб перетворити 

потенційного покупця вашої продукції і послуг на лояльного клієнта, потрібно правильно вплинути на 

його споживацьку поведінку за допомогою BTL-акції (https://vidadoya.com.ua/btl-та-промо-акції/). 

C 

CD (англ. Compact Disk) – тонкий твердий диск із штучного матеріалу з металізованою 

поверхнею з одностороннім записом цифрового сигналу: перетвореного звуку (аудіо-CD), фотознімків 

(фото-CD), рухомого зображення (відео-CD), даних (CD-ROM); запис має вигляд послідовності 

заглиблень (утворених за допомогою лазерного променю); зчитування к. відбувається у програвачах 

(http://tlumach.com.ua/use_universalnyy_slovnyk), напр.: CD [диск:] [шлях] ім’я каталогу – зміна 

поточного каталогу і перехід у зазначений (ОІтКТ 1 2005, с. 90). 

CD-диск – накопичувач на оптичних дисках – один із найпопулярніших носіїв інформації 

(ІіКТ 2009, с. 342), напр.: Завершивши тренінг доцільне розповсюдження серед учасників тренінгу 

пам’яток про спеціальні обмеження, передбачені чинним законодавством України та алгоритмів 

антикорупційної поведінки, а також CD-дисків з мультимедійною слайд-претензією (СТТЗтПК 2013, 

с. 68).  

CD-ROM – накопичувач на оптичних дисках – один із найпопулярніших носіїв інформації 

(ІіКТ 2009, с. 342), напр.: Накопичувачі на компакт-дисках (CD-ROM) здатні тільки прочитувати дані, 

які занесені на диск (ОІтКТ 1 2005, с. 21).  

CD-програвач – пристрій, що здатний відтворювати цифрові оптичні диски формату CD  

(https://www.newikis.com/uk/wiki/CD-плєер), напр.: Існують стаціонарні (зникли з продажу) і кишенькові 

CD-програвачі (https://www.newikis.com/uk/wiki/CD-плєер). 

CD-привід – це пристрій, призначений для зчитування інформації з оптичних носіїв (DVD та 

ком пакт-дисків) за допомогою лазера (http://yakhow.ru/rizne/1828-jak-vidkljuchati-cd), напр.: 

Відключити CD-привід можна кількома способами  (http://yakhow.ru/rizne/1828-jak-vidkljuchati-cd). 

CD-RW – 1) оптичний диск, що дає можливість багаторазово перезаписувати інформацію 

(ІіКТ 2009, с. 342), напр.: До нього належать 3,5-дюймові МО-накопичувачі 640 Мгбайт зі SCSI-

інтерфейсом EujitsuMCE3064S (4300 об/мін, 250 S), дисковод CD-RW (наприклад, Yamaha 8424, 280S), 

накопичувач DVD-ROM (70S) (ОІтКТ 1 2005, с. 31); 2) це стандарт перезаписуваних CD-дисків 

(http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.html), напр.: Різниця між CD-RW і CD-R 

полягає в тому, що перші можуть бути стерті і повторно записані, тоді як на другому можливий 

тільки одноразовий запис (http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.html). 

CD-R – оптичний диск, що дає змогу одноразово записувати інформацію (ІіКТ 2009, с. 342), 

напр.: CD-диски можна використовувати тільки для читання, інформація на них записується при 

виготовленні (крім спеціальних: CD-R – дають можливість однократно записувати інформацію на 

диск, CD-RW – багатократно) (ІіКТ 2009, с. 180).  

CD-R-диски – Цифрові пристрої використовуються для збереженя зображень на магнітних і 

цифрових носіях, записаних на НDD та CD-R-дисках за допомогою неліцензійного програмного 

забезпечення (РтРЗС 2010, с. 385). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
http://ru/
http://tlumach.com.ua/use_universalnyy_slovnyk_entsyklopediya/page/foto-CD.20548/
http://tlumach.com.ua/use_universalnyy_slovnyk_entsyklopediya/page/video.3902/
file:///C:/Users/Юротдел/Desktop/КОРОБОВА%20для%20дисертація/цифрові оптичні диски формату CD
https://www.newikis.com/
http://yakhow.ru/rizne/
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CSD (англ. Circuit Switched Data) – технологія передачі даних, що була розроблена  для  

мобільних терміналів стандарту GSM (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Circuit_Switched_Data), напр.: Через 

відносно незначну швидкість передачі даних, більшість операторів виділяють два або більше часових 

інтервалів для CSD викликів (http://uk.sciencegraph.net/wiki/Circuit_Switched_Data). 

CORBA (англ. Common Object Request Broker Architecture) – це запропонований консорціумом 

OMG технологічний стандарт розробки розподілених застосувань (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/CORBA), напр.: CORBA використовує мову опису інтерфейсів OMGIDL для визначення 

протоколів взаємодії об’єктів із зовнішнім світом (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/CORBA). 

CPI (англ. Consumer Price Index) – індекс споживання цін (http://fxua.ru/uk/beginners/indicators/ 

consumer_price_index.php), напр.: CPI часто розглядається як основний індикатор рівня інфляції 

(http://fxua.ru/uk/beginners/indicators/consumer_price_index.php). 

CPT (англ. Carriage Paid To) – термін інкотермс, означає, що продавець доставить товар 

названому їм перевізнику (http://ares.ua/uk/cpt), напр.: CPT (англ. carriage paid tо): товар доставляється 

основному перевізникові замовника, основне перевезення до зазначеного в договорі термінала прибуття 

оплачує продавець, видатки по страховці несе покупець, імпортну растаможку й доставку з термінала 

прибуття основного перевізника здійснює покупець (http://helpiks.org/7-51027.html). 

CRAM-MD 5 (англ. Challenge-Response Authentication Mechanism-MD 5) – це механізм 

аутентифікації, побудований на схемі виклик-відповідь (http://uk.unionpedia.org/CRAM-MD5), напр.: У 

CRAM-MD5 сервер аутентифікації спершу надсилає рядок виклику до клієнта (https://www.newikis. 

com/uk/wiki/CRAM-MD5). 
Cracker – той, хто здійснює зламування (УМІ 2009, с. 189). 

CSCF (англ. Call Session Control Function) – елемент з функціями управління сеансами і  

маршрутизацією (http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21282/1/20-114-120.pdf), напр.: Функція 

управління викликами і сеансами (Call Session Control Function, CSCF) розділена між кількома 

спеціалізованими серверами (http://reff.net.ua/17951-Dialektika_perehodnogo_perioda.html).  

CSMA/CD (англ. Carrier Sense Multiple Access with/Collision  Detection) – технологія множинного 

доступу до загального передавального середовища в локальній комп’ютерній мережі з контролем колізій 

(http://ukrbukva.net/page,8,39622-Konsolidaciya), напр.: CSMA/CD відноситься до децентралізованих 

випадкових (точніше, квазівипадкових) методів (http://ukrbukva.net/page,8,39622-Konsolidaciya). 

CSO (англ. Chief Strategy Officer) – 1) керівник, відповідальний за наукові дослідження та нові 

технологічні розробки; 2) директор із ком’ютерної (інформаційної) безпеки, начальник служби 

інформаційної безпеки; особа, відповідальна за інформаційну безпеку організації; 3) керівник, 

відповідальний за створення, підтримку та реалізацію стратегії організації (http://www.turkaramamotoru. 

com/uk/cso-21256.html). 

CSRP (англ. Customer Synchronized Relationship Planning) – планування ресурсів, синхронізоване 

зі споживачем – бізнес-методологія, яка переносить ту частину діяльності підприємства, що орієнтована 

на покупця, в центр системи управління бізнесом (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/CSRP), напр.: 

Призначення CSRP – створення продуктів з підвищеною цінністю для покупця, тобто продуктів, що 

якнайповніше відповідають специфічному набору вимог кожного конкретного покупця (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/CSRP). 

CSS (англ. Cascading Style Sheets) – спеціальна мова, що використовується для відображення 

сторінок, написаних мовами розмітки даних (http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/komp_dizayn/Lekcii/Lec-

7.htm),  напр.:  Наступний рівень CSS створюється на основі попередніх, додаючи нову 

функціональність або розширюючи вже існуючі функції (http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/komp_dizayn/ 

Lekcii/Lec-7.htm). 

CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) – технологія GPGPU, що дозволяє 

програмістам реалізовувати мову програмування С-алгоритми, що виконуватимуться на графічних 

процесорах Geforce восьмого покоління і вище (http://Geforce8Series,Geforce9Series,Geforce200Series), 

Nvidia Quadro і Tesla компанії Nvidia (http://wiki.taltek.info/GPGPU), напр.: Технологія  CUDA  

розроблена компанією Nvidia (http://wiki.taltek.info/GPGPU) 

CUPS (англ. Common UNIX Printing System) – сервер друку для UNIX-подібних операційних  

систем (http://www.turkaramamotoru.com/uk/cups-21143.html), напр.: Типово CUPS вживає системну 

назву машини (http://ro.glosbe.com/ro/uk/RoldeserverAccesclient). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/GSM
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/OMG
http://www/
http://fxua/
http://fxua.ru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk/
https://www.newikis.com/uk/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://www.newikis.com/uk/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://reff.net.ua/17951-Dialektika_perehodnogo_
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/komp_dizayn/Lekcii/Lec-7.htm
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/komp_dizayn/Lekcii/Lec-7.htm
http://ito/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=GPGPU&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Geforce_8_Series
Geforce9Series
Geforce200Series
http://uk.wikipedia.org/wiki/Nvidia
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ro/
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DAF (англ. Delivered At Frontier) – товар доставляється до кордону без розмитнення (http:// 

vidpo.net/shho-take-inkoterms-ch-2.html), напр.: З роками бренд DAF заробив величезну популярність 

серед транспортних операторів України (http://daftrucks.kiev.ua/ua/about). 

D-AMPS (англ. Digital-Advanced Mobile Phone System) – цифрова система стильникового зв’язку 

другого покоління (2 G), відома також під абревіатурою IS-54 (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/D-

AMPS), напр.: Основною відмінністю D-AMPS від попереднього стандарту був спосіб доступу 

абонентів до мережі: разом з FDMA застосовувався TDMA (англ. Time Division Multiple Access – 

множинний доступ з часовим поділом) (http://www.turkaramamotoru.com/uk/d-amps-43320.html). 

DDK (англ. Driver Development Kits) – набір із засобів розробки, утиліт і документації, який 

дозволяє програмістам створювати драйвери для пристроїв за визначеною технологією або для певної 

платформи (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/DDK), напр.: Постачальники SDK інколи підміняють 

термін Software у словосполуці Software Development Kit на точніше слово. Наприклад «Microsoft» і 

«Apple» надають Driver Development Kits (DDK) для розробки драйверів пристроїв, а «Palmsource» 

називає свій інструментарій для розробки «PALMOS Development Kit (PDK)» (http://uk.likefm.org/ 

artist/SDK). 

DDОS-атака (англ. Distributed Denial of Service-attack) – напад на комп’ютерну систему з 

наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними до користувачів, для яких комп’ютерна мережа 

була призначена (http://www.studfiles.ru/preview/3541381/), напр.: У ході допиту він визнав свою 

причетність до використання ботмереж та вчиненню понад 50 DDОS-атак (ІЗ, № 3, 17.01.2013, с. 7). 

DDR (англ. Double Data Rate) – один з типів оперативної пам’яті, які використовуються в 

комп’ютерах, технологія яких дозволяє передавати дані по обох фронтах кожного тактового імпульсу, 

що дозволяє подвоїти пропускну здатність пам’яті (http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/azpc/LECTIONS/ 

LEC_5.HTM), напр.: Тому комп’ютер оснащений роз’ємом для пам’яті DDR не можна підключити 

пам’ять DDR2, і так далі (http://duzhe.ho.ua/tech/typy-operatyvnoyi-pamyati.html). 

DECT (англ. Digital Enhanced Cordless Telecommunication) – технологія цифрового бездротового 

зв’язку з телефонами, що звичайно використовуються дома  або в офісах  (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/DECT), напр.: Стандарт DECT не тільки набув переважного поширення в Європі, але і є 

найпопулярнішим стандартом бездротового телефону у світі завдяки простоті розгортання DECT-

мереж, широкому спектру призначених для користувача послуг і високій якості зв’язку (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia /DECT). 

DECT-мережа – стандарт DECT не тільки набув переважно поширення в Європі, але і є 

найпопулярнішим стандартом бездротового телефону у світі завдяки простоті розгортання DECT-мереж, 

широкому спектру призначених для користувача  послуг і високій якості зв’язку  (http://gpedia.com/ 

uk/gpedia/DECT), напр.: DECTForum – некомерційна організація, що об’єднує спільноту розробників, 

виробників DECT-обладнання та операторів публічних DECT-мереж (http://reff.net.ua/20398-

DECT_v_epohu_IP_kommunikaciiy.html). 

DECT-радіотелефон – DECT-радіотелефон велику частину часу здійснює моніторинг 

доступних каналів, а не прийом/передачу мові (http://gpedia.com/uk/gpedia/DECT). 

DECT-телефони – різновид телефонів, напр.: DECT-телефони не є абсолютно безпечними для 

здоров я споживача (http://gpedia.com/uk/gpedia/DECT). 

DES (англ. Data Encryption Standard) – це симетричний алгоритм шифрування даних, стандарт 

шифрування прийнятий урядом США, а з часом набув міжнародного застосування (http://5fan.ru/ 

wievjob.php?id=20705), напр.: Оскільки DES містив засекречені елементи своєї структури, 

породжувались побоювання щодо можливості контролю з боку національного агенства безпеки  США  

(англ. National Security Agency) (http://5fan.ru/wievjob.php?id=20705). 

Demi-creme – кава з вершками або молоком у рівних порціях  (http://coffeetime.in/vidi-kavovix-

napoiv/). 

DCS (англ. Desktop Color Separation) – формат даних, у якому можуть запам’ятовуватися  

кольороподілені багатобарвні ілюстрації (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Desktop_color_separation), 

напр.: Формат DCS (англ. Desktop Color Separation) – це версія стандартного формату EPS, що 

дозволяє зберігати розподіл кольорів CMYK-зображень  (http://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using\file-

formats.html). 

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol) – це мережевий протокол, що дозволяє 

комп’ютерам автоматично одержувати IP-адресу й інші параметри, необхідні для роботи в мережі 

TCP/IP (http://www.studfiles.ru/preview/2449581/), напр.: Сервер використовують як: … службу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://www/
http://uk.likefm/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/azpc/LECTIONS/
http://duzhe/
http://www.gpedia.com/
http://gpedia.com/
http://gpedia/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://helpx.adobe.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www/
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каталогів, систему доменних імен (DNS), сервер динамічного настроювання вузлів (DHCP) і службу 

Windows Internet Naming Service (WINS) (ІіКТ 2009, с. 41). 

DHCP-клієнт – Під час запуску системи комп’ютер, який є DHCP-клієнтом, відправляє в 

мережу запит на отримання IP-адреси  (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/DHCP). 

DHCP-сервер – Кожен клієнтський комп’ютер в мережі повинен запросити IP-адресу від 

DHCP-сервера, коли мережа ініціалізується за концепцією «оренди» (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

DHCP). 

xDSL (англ. Digital Subscriber Line) – сімейство технологій, що дозволяють значно підвищити 

пропускну спроможність абонентської лінії телефонної мережі загального користування шляхом 

використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції спотворень лінії на основі 

сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу (http://znaimo.com.uaXDSL), 

напр.: xDSL – це телефон та інтернет одночасно по одній лінії! (http://www.cherkasy.ukrtelecom. 

ua/presscenter/news/). 

DVD (англ. Digital Video Disk) – універсальний цифровий диск (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Назва 

DVD спочатку розшифровувалась як Digital Video Disk диск для цифрового відеозапису. Нині під назвою 

DVD розуміють Digital Versatible Disk – універсальний цифровий диск (ІіКТ 2009, с. 19).  

DVD-диск – універсальний цифровий диск (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Нарешті вийшов на DVD-

диску альманах «Закохані в Київ» – збірка з восьми короткометражних фільмів, головною метою яких 

стали Київ, кияни і, звісно ж, кохання (ВК, № 60, 07.06.2012, с. 32). 

DVD-плеєр – Цього разу вони привезли чудові дарунки – сучасний телевізор та DVD-плеєр, а на 

додаток – відеотеку мультиків, які звеселятимуть хлопчиків і дівчаток пригодами улюблених героїв і 

даруватимуть позитивні емоції (ІЗ, № 7, 13.02.2014, с. 17). 

DVD+RW – З іншого боку, формат DVD+RW за задумом його розробників повинен бути в 

максимальному ступені сумісний з існуючими побутовими DVD-плеєрами та комп’ютерними 

приводами DVD-ROM (http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih -dlja-zapisu.html). 

DVD-R – формат однократного запису,  розроблений  компанією Pioneer (http://vseoteli. 

kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.html), напр.: Технологія запису аналогічна використовуваній 

в DVD-R і базується на незворотній зміні під впливом лазера спектральних характеристик 

інформаційного шару, покритого спеціальним органічним (http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-

zastosovuvanih-dlja-zapisu.html). 

DVD-RAM – це перезаписуваний формат, розроблений компаніями Panasonic, Hitachi і Toshiba 

(http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.htm), напр.: Крім того, весь диск DVD-RAM 

розбитий на 24 зони запису, які, в свою чергу, розділені на сектори за допомогою попередньо 

впресованих міток (http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.htm). 

DVD-RW – це формат багаторазового запису, розроблений компанією Pioneer (http://vseoteli. 

kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-zapisu.html), напр.: Диски формату DVD-RW вміщають 4,7 Гб на 

одну сторону, випускаються в односторонній і двосторонній модифікаціях і можуть бути використані 

для зберігання відео, аудіо та інших даних (http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih-dlja-

zapisu.html). 

DVD-R/RW – формат дисків DVD (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Розповсюдження DVD-дисків дещо 

гальмує боротьба трьох основних форматів: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM (ІіКТ 2009, с. 20). 

DVD+R/RW – формат дисків DVD (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Розповсюдження DVD-дисків дещо 

гальмує боротьба трьох основних форматів: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM (ІіКТ 2009, с. 20). 

DjVu (фр. Dеjа Vu) – технологія стискання зображення з втратами, розроблене компанією AT&T 

спеціально для зберігання відсканованих документів – книг, журналів, рукописів та ін., де наявна велика 

кількість формул, схем, рисунків та рукописних символів, котрі роблять повноцінне розпізнавання 

такого документа надзвичайно складним та трудоємним (http://zhui.ucoz.ru/news/onlajn_konverter_ 

djvu_dezhavju_pdf_pdf/2014-08-23), напр.: В основі формату DjVu лежить декілька технологій, 

розроблених в компанії AT&T (http://zhui.ucoz.ru/news/onlajn_konverter_djvu_dezhavju_pdf_pdf/2014-08-

23). 

DNS (англ. Domain Name System) – розподілена система перетворення імені хоста (комп’ютера 

або іншого мережевого пристрою) в ІЗ-адресу (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Доменна_система_ 

імен), напр.: Для користувачів пропонується проста логічна система доменних імен DNS (англ. Domain 

Name System) – послідовність імен доменів, сполучених крапками: microsoft.comrambler. 

ruraix.kharhov.ua і т.д. (ОІтКТ 3 2005, с. 251).  

DNSSEC (англ. Domain Name System Security Extensions) – набір специфікацій IETF, що 

забезпечують безпеку інформації, що надається засобами DNS в IP-мережах (http://znaimo.com.ua/ 

http://www.gpedia.com/uk/
http://uk.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://www.gpedia.com/
http://www.cherkasy/
http://vseoteli.kiev.ua/vidi-diskiv-zastosovuvanih
http://vseoteli/
http://vseoteli/
http://vseoteli/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Доменна
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/IETF
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS
http://znaimo/
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DNSSEC), напр.: DNSSEC є спробою забезпечення безпеки при одночасній зворотній сумісності (http:// 

znaimo.com.ua/DNSSEC). 

DNS-ім’я (англ. Domain Name System-ім’я) – Цей сервер надає користувачам можливість 

відправляти й одержувати повідомлення через Internet з використанням поштових адрес(ім’я поштової 

скриньки @ DNS-ім’я сервера електроної пошти) (ОІтКТ 3 2005, с. 258). 

DOCSIS (англ. Data Over Cable Service Interface Specifications) – 

стандарт передачі даних по телевізійному кабелю (http://www.mirtv.uz.ua/index.php/internet/docsis/aboutdo

csis.html), напр.: Базуючись на основі стандартів ITU J.112 і J.83, консорціумом CableLabs, в співпраці з 

широким колом виробників устаткування, був розроблений єдиний міжнародний стандарт, відомий під 

назвою Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) (http://www.mirtv.uz.ua/index.php/ 

internet/docsis/). 

DOM (англ. Document Object Model) – специфікація прикладного програмного інтерфейсу для 

роботи зі структурованими документами (як правило, документів XML) (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/), напр.: Тому, DOM підходить для застосувань в програмах, які вимагають багаторазовий 

доступ до елементів документа в довільному порядку (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/). 

DOS (англ. Disk Operating System) – однозадачна, однокористувацька 16-бітна операційна 

система, що використовувала 640 кб оперативної пам’яті (http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/colleges/teh_ 

lntu/2012/12-56/page2.html), напр.: Уліти DOS (незалежні сервісні програми), що реалізують виконання 

зовнішніх команд (форматування дискет, перевірку дисків) (ОІтКТ 1 2005, с. 88). 

DoS (англ. Denial of Service) – це вид атак, спрямований на обчислювальну систему якогось 

інтернет-ресурсу, локальної мережі або навіть DNS-сервера, з метою викликати відмову системи, тобто 

довести систему до стану, коли звичайні користувачі не зможуть отримати доступ до ресурсів і серверів, 

або доступ стане скрутний (http://ukrbukva.net/page,4,107325-Spam.html), напр.: Окремим видом спаму 

можна вважати DoS і DDoS атаки, які хоч і схожі за принципом виконання, але спрямовані 

безпосередньо на обладнання, спам розсилання електронної пошти (http://ukrbukva.net/page,4,107325-

Spam.html). 

DoS-атака – це атаки, що призводять до паралізації роботи сервера або персонального 

комп’ютера внаслідок величезної кількості запитів, з високою швидкістю надходять на ресурс, який 

атакується (http://ukrrada.ru/komp-juteri/4673-chim-nebezpechni-dos), напр.: Якщо подібна атака 

проводиться одночасно з великої кількості комп’ютерів, то в цьому випадку говорять про DoS-атаки 

(http://ukrrada.ru/komp-juteri/4673-chim-nebezpechni-dos). 

DoS-боти – Сучасні DoS-боти можуть використовувати всі ці види атак одночасно, тому слід 

заздалегідь поклопотатися про адекватний захист від кожної з них (http://wiki.taltek.info/ 

Методи_боротьби_з_Dos_або_DDos_атаками). 

DоS-вірус – Епідемія першого DoS-вірусу Brain датується 1986 р. (ІіКТ 2009, с. 174). 

DoS-програма – Norton Commander є DoS-програмою, тому вона «не розуміє» довгі імена 

Windows і відображає лише короткі (ІіКТ 2009, с. 334). 

DoS-ідентифікація – Оскільки файлові системи серверу і локальних дисків аналогічні, 

ідентифікація шляху на дискові відрізняється від DoS-ідентифікації тільки додаванням імені 

файлового серверу і використанням символьного імені тому (ОКТдЕ 1 2005, с. 216). 

Download – переміщувати дані з цифрового пристрою чи мережі (УМІ 2009, с. 172), напр.: Чи ти 

download цей файл (УМІ 2009, с. 172). 

DRAM (англ. Dynamic Random Access Memory) – один з видів комп’ютерної пам’яті  з  

довільним доступом (RAM) (http://allref.com.ua/uk/skachaty/Princip_diyi_dinamichnoyi_DRAM), напр.: Дл

я побудови запам’ятовуючих пристроїв типу RAM використовують мікросхеми статистичної (SRAM – 

Static RAM) та динамічної (DRAM – Dynamic RAM) пам яті (Ін 2011, с. 63). 

DRP (англ. Distribution Resource Planning) – планування потреб у розподілі (http://www. 

management.com.ua/ims/ims002.html), напр.: На другому етапі проводиться введення превентивних 

заходів та встановлення засобів, що забезпечують процедуру відновлення роботи критичних ІТ-

процесів і бізнесу взагалі (Distribution Resource Planning – DRP) (МК ДЕТУТ 5 2011, с. 238). 

E 

EAP (англ. Extensible Authentication Protocol) – в телекомунікаціях розширена інфраструктура 

автентифікації, що визначає формат посилки і описана документом RFC 3748 (http://studall.org/all-55935. 

html), напр.: EAP використовує механізм довільної перевірки автентичності підключення віддаленого 

доступу (http://studall.org/all-55935.html). 

EAIE (англ. European Associationof International Education) – Європейська асоціація  міжнародної  

освіти (http://studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: ECTS було також підтримане 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.mirtv.uz.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/API
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/XML
http://www.gpedia/
http://www.gpedia/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/colleges/teh
http://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ukrbukva.net/
http://ukrrada.ru/
http://wiki.taltek/
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Princip_diyi_dinamichnoyi_DRAM
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://tools.ietf.org/html/rfc3748
http://studall.org/all-55935
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низкою відомих міжнародних професійних позаурядових організацій, наприклад, Європейська асоціація 

міжнародної освіти (European Association of International Education – EAIE), до якої належать 

представники понад 50 держав тощо (ВОіБП 2007, с. 134). 

EAIR (англ. European Association for Institutional Research) – Європейська асоціація  

інституційних досліджень (http://studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: 13-а щорічна 

конференція ЕАІЕ, здебільшого присвячена Болонському  процесові (http://allref.com.ua/ru/skachaty/ 

Bolonskiiy_process_i_ego_razvitie_v_Ukrain). 

EUA (англ. European University Association) – Асоціація європейських університетів  (http:// 

studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: Основні пріоритети роботи членів 

організації та EUA формулюються у щорічному плані організації, а також у Празькій декларації, 

розробленій і прийнятій університетами-членами EUA у 2009 році (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

Асоціація_універсітетів_Європи). 

EUREKA (англ. European Research Coordination Agency) – міжнародна європейська інноваційна 

науково-технічна програма (http://mon/gov.ua/activty/innovaczijna), напр.: EUREKA – найбільш 

розвинений потужний механізм для налагодження міжнародного науково-технічного співробітництва 

(http://www.eureka.kiev.ua/pro.html). 

ECTS (англ. European Credit Transfer System) – Європейська система перезарахування  кредитів  

(http://studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: Серед вищих навчальних закладів 

України, які в новій соціополітичній ситуації одними із перших стали застосовувати елементи ECTS, 

був національний університет «Львівська політехніка» (ВОіБП 2007, с. 248). 

EC (англ. European Commission)  Європейська комісія (http://studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-

skorochen.hml), напр.: Хоча міжнародні проекти в рамках ЄС вже існують, вони залишаються 

винятком, лише 1 % від загального фінансування, що виділяється на розвиток міжнародного  

наукового співробітництва (http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=2082). 

ENIC (англ. European National Information Centreon Academic  Recognition and Mobility) – 

Європейський національний інформаційний центр з академічного визнання  та мобільності  (http:// 

studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: Було наголошено на нагальній потребі 

повномасштабного впровадження визначених у Конвенції, а також мережами ENIC/NARIC принципів 

визначення кваліфікацій, а також відповідної інкорпорації їх у національні законодавства тих країн, які 

ще не приєдналися до Лісабонської конвенції (ВОіБП 2007, с. 109). 

ENQA (англ. European Network of Quality Assurancein Higher  Education) – Європейська мережа 

забезпечення якості у вищій освіті (http://studopedia.com.ua/1_294113_perelIk-skorochen.html), напр.: Як 

експеримент ENQA здійснила зовнішню оцінку 14 підрозділів за загальними критеріями у трьох 

предметних галузях: історія, фізіка і ветеринарія (ВОіБП 2007, с. 114). 

EUA (англ. European Association of Uroloqy) – Європейська асоціація університетів (http://www. 

euroosvita.net/?category=36&id=398), напр.: На Саламанській зустрічі було підтверджено підтримку 

європейськими вищими навчальними закладами головних цілей Болонської декларації та проголошено 

створення Європейської асоціації університетів (EUA) (ВОіБП 2007, с. 96). 

EURASHE (англ. European Association of Institutionsin Hiqher  Education) – європейська асоціація 

вищих навчальних закладів (http://www.ei.ksue.edu.ua/sites/default/files/), напр.: Правління складається з 

голови, віце-голови, попередніх і наступних президентів ЄС, представників країн-учасниць, вибраних 

строком на один рік, консультантів від Європейської комісії, Європейської асоціації університетів, 

Асоціації ректорів європейських університетів, Європейської асоціації вищіх навчальних закладів 

(EURASHE), Об єднання національних cтудентських спілок Європи (ESIB) (ВОіБП 2007, с. 97). 

EUPST (англ. European Union Police Services Training) – Європейська комісія з тренування та 

підготовки європейських сил поліції (http://www.naiau.kiev.ua/news/uchast-u-mizhnarodnih-navchannyah. 

html), напр.: З 16 по 27 червня на базі навчального центру підготовки сил Королівської жандармерії 

Нідерландів «Марневард», відповідно до започаткованої Європейським Союзом 2011 року за сприянням 

Єврокомісії програми EUPST («European Union police services training»), пройшли навчання 

Європейських сил полії  (ІЗ, № 29, 17.07.2014, с. 20). 

EDGE (англ. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – сучасна технологія, що забезпечує 

передачу великих обсягів інформації в мережі мобільного зв’язку (http://netobzor.org/forum/index.php? 

topic=1393.0;wap), напр.: На цей момент усі чотири національних оператори («Київстар», «МТС-

Україна», life:), Beeline) надають абонентам технології GPRS й EDGE (ОВнЗТ 2011, с. 84). 

EFTA (англ. European Free Trade Association) – це зона вільної торгівлі, яка об’єднує митні 

території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки 

Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегія та Швейцарської Конфедерації (http://uk. 

http://allref.com.ua/
http://www.gpedia.com/
http://mon/gov.ua/
http://www.eureka.kiev.ua/pro.html
http://studopedia.com/
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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sciencegraph.net/wiki/Європейська_асоціація_вільної_торгівлі), напр.: Щодо студентів із країн EFTA, 

то їх участь можлива лише, якщо вони мають намір навчатися в межах програми 

SOCRATESERASMUS в одній із країн ЄС (ВОіБП 2007, с. 150). 

EGA (англ. Enhanced Graphics Adapter) – стандарт моніторів і відеоадаптерів  для IBM  PC  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Enhanced_Graphics_Adapter), напр.: За час існування персональних 

комп’ютерів змінилося декілька стандартів відеоадаптерів: MDA (монохромний);CGA (4 кольори);EGA 

(16 кольорів); VGA (256 кольорів) (ОКТдЕ 1 2005, с. 54). 

EGA-монітор – Цей комп’ютер, що з’явився в 1984 році, мав диск ємкістю до 40 Мбайт і 

кольоровий EGA-монітор (ОКТдЕ 1 2005, с. 79). 

EISA (англ. Extended Industry Standard Architecture) – шина для IBM PC-сумісних комп’ютерів 

(http://ito.vspu.net/ENK/2013_2014/AZPC/LABS/), напр.: Розширенням стандарту ISA є стандарт EISA 

(Extended ISA), який відрізняється збільшенням розлому і збільшеною продуктивністю (ОКТдЕ  1 2005, 

с. 68). 

EMS (англ. Enhanced Messaging Service) – служба повідомлень для мобільних телефонів в 

мережах GSM, TDMA та CDMA, за допомогою якої можна було передавати прості зображення, 

анімацію, мелодії та інше (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/EMS), напр.: Для EMS використовується та 

ж інфраструктура, що і для SMS (http://genomukr.ru/zv-jazok/17292). 

EPUB (англ. Electronic Publication) – це формат файлів відкритого стандарту для електронних 

книг, розроблений міжнародним форумом видавців цифрових публікацій (IDPF) (https://support. 

google.com/books/), напр.: Файли EPUB можна створювати за допомогою різних інструментів і служб, 

зокрема Adobe InDesign CS та Apple Pages для ОС Mac X (партнери можуть вибрати інструмент 

відповідно до своїх потреб) (https://support.google.com/books/). 

ERM (англ. European Exchange Rate Mechanism) – європейський механізм регулювання валютних 

курсів (http://www.turkaramamotoru.com/uk/erm), напр.: Механізм ERM базується на жорсткому 

взаємозв’язку обмінних курсів валют держав ЄС (http://www.turkaramamotoru.com/uk/erm). 

ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – система планування ресурсів підприємства (http:// 

allref.com.ua/uk/skachaty/Sistema_planuvannya_resursiv), напр.: Основну увагу розробників нової версії 

було зосереджено на задоволенні потреб корпоративних користувачів, подальшій інтеграції пакета в 

бізнес-процеси, великі корпоративні системи, наприклад системи керування взаєминами з клієнтами 

(CRM), планування ресурсів підприємства (ERP) (ІіКТ 2009, с. 188). 

ERP-система – Концепція ERP-систем розроблялась, виходячи із, насамперед, внутрішніх (в 

основному ресурсних) потреб підприємства (МК  ДЕТУТ 4 2008, с. 198). 

ERP-консультант – це людина, яка займається впровадженням і координацією цієї системи 

(http://eopac.org.ua/8-profesij-v-yakyh-mozhna-zarobyty-velyki-groshi), 

ESA (англ. European Space Agency) – міжнародна організація, що займається здійсненням 

спільних космічних досліджень, а також практичним використанням  штучних супутників  (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Європейське_космічне_агентство), напр.: ESA має штат близько 2000 працівників, 

а річний бюджет становить близько 5.25 мільярдiв € / 5.7 мільярдiв $ США (2016 р.) (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Європейське_космічне_агентство). 

ESI (англ. Employed Satisfaction Index) – індикатор економічної активності (http://kneu.edu.ua/ 

userfiles/d-26.006.04/2016/Dis_Rudyk.pdf), напр.: В ідеалі компанія повинна на регулярній основі 

відстежувати інтегральний індекс задоволеності співробітників (Employee Satisfaction Index, ESI), який 

подібно індексам задоволеності споживача (CSI) відображає як кількісні, так і якісні показники 

(http://stud.com.ua/21479/marketing/). 

ETG (англ. Eural Trans Gas) – Євротрансгаз (ЄДР 2012). 

Ethernet (лат. aether) – базова технологія локальних обчислювальних мереж з комутацією 

пакетів, що використовує протокол CSMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленням 

колізій) (http://uk.likefm.org/artist/Ethernet), напр.: З самого початку Ethernet базувався на ідеї зв’язку 

комп’ютерів через єдиний коаксіальний кабель, що виконував роль транзитного середовища (http://uk. 

likefm.org/artist/Ethernet). 

ETRTO (англ. European Tyreand Rim Technical Organisation) – міжнародний стандарт позначень 

розмірів велосипедних ободів і покришок (http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=8075), напр.: Нині 

шини маркують відповідно до стандартів, узгоджених з Європейською організацією з шин і ободів 

(ETRTO) (ТЕіОА 2007, с. 378). 

EVA (англ. Economic Value Added) – економічна додана вартість (http://www.rusnauka. 

com/9_KPSN_2011/Economics/10_82108.doc.htm), напр.: Логіка показника EVA полягає в наступному: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
IBM %20PC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/GSM
http://uk.wikipedia.org/wiki/TDMA
http://uk.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://support/
https://support/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.turkaramamotoru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
http://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
http://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
http://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
http://uk.wikipedia.org/wiki/ERP
http://www/
http://kneu.edu.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://uk/
http://uk/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.rusnauka/
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чистий операційний прибуток після оподаткування – це дохід, отриманий після вирахування витрат і 

амортизації (http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/10_82108.doc.htm). 

EUROPOL (англ. European Police оf Fice) – це поліцейська служба Європейського союзу (http:// 

ukrefs.com.ua/193408-Evropol). 

EXW (англ. Ex Works) – термін інкотермс, означає, що продавець вважається таким, що виконав 

свої зобов’язання з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві 

чи в іншому названому місці (http://ares.ua/uk/exw), напр.: Таким чином, ця умова поставок містить 

мінімальні зобов’язання для продавця; відповідно і ціна товару, який проданий за умовами EXW, буде 

найменшою порівняно з іншими базисними умовами  поставки (http://pidruchniki.com/1676062663791/ 

ekonomika/). 

E-mail (англ. electronic-mail) – можливість використання комп’ютерну мережу як поштову 

службу та розсилати службові записки, доповіді, повідомлення іншим користувачам (ОІтКТ 3 2005, 

с. 55), напр.: Електронна пошта (E-mail) – забезпечує обмін поштовими повідомленнями між ПК 

мережі Internet (ОІтКТ 3 2005, с. 244).  

E-Gold (англ. electronic-gold) – Електронна валюта, випущена E-Gold Ltd. Корпорацією Nevis, що 

забезпечує 100 відсоткове повернення зроблених внесків (ЗМР 2 2009, с. 154), напр.: Грошові кошти 

інтернаціональної платіжної системи E-Gold кореспондовані в дорогоцінні метали: срібро, золото, 

платину та паладій (ЗМР 2 2009, с. 154). 

F 

FAF (англ. Final Approach Fix) – фіксована точка кінцевого заходження на посадку (http://www. 

avia.gov.ua/front/printer/23182), напр.: При польоті повітряного судна від ТВГ (FAF) до посадки вказівка 

і інформація диспетчера служби руху з дотриманням заданої траєкторії можуть прийматися без 

підтвердження (http://www.avia.gov.ua/front/printer/23182). 

FAL (англ. Facilitation of International air Transport) – спрощення формальностей при 

міжнародних повітряних перевезеннях (http://readera.org/article/pereklad-aviatsiynyekh-

terminolohichnyekh-abreviatur). 

FAR (англ. Federal Aviation Regulations) – федеральні авіаційні правила (http://readera.org/article/ 

pereklad-aviatsiynyekh-terminolohichnyekh-abreviatur), напр.: Вивчення нормативних основ правового 

регулювання в країнах Європи та США дає підстави зазначити, що практично всі авіаційні правила, які 

діють в різних державах ґрунтуються на відповідних авіаційних правилах США FAR (Federal Aviation 

Regular – федеральні авіаційні правила), або об’єднаної Європи JAR (Joint Aviation Requirements – єдині 

авіаційні вимоги) (http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/19241/%C2). 

FAS (англ. Free Alongside Ship) – термін інкотермс, який означає, що продавець виконав 

постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі чи на ліхтерах у зазначеному порту 

відвантаження (http://ares. ua/uk/fas), напр.: За умови терміну FAS на продавця покладається обов’язок з 

митного очищення товару для експорту (http://ares.ua/uk/fas).  

FAT (англ. File Allocation Table) – архітектура файлової системи, зараз широко використовується 

у картах пам’яті фотоапаратів та інших пристроїв (http://studopedia.com.ua/1_243999_File-Allocation-

Table.html), напр.: Windows XP Professional підтримує роботу таких файлових систем: FAT, FAT16, 

FAT32, Windows NT File System 5 (NTES 5) Encripting File System (EFS) та CD-ROM File System (CDFS) 

(ІіКТ 2009, с. 88). 

FAT-32 – ця файлова система підтримує томи (логічні диски) обсягом до 8 ТБ і використовує для 

зберігання файлів менші фрагменти диска, ніж файлова система FAT16 (http://uk.likefm.org/artist/FAT32), 

напр.: Windows XP Professional підтримує роботу таких файлових систем: FAT, FAT16, FAT32, 

Windows NT File System 5 (NTES 5) Encripting File System (EFS) та CD-ROM File System (CDFS) 

(ІіКТ 2009, с. 88). 

FAT-таблиця – Дані про те, у якому місці диска записаний той чи інший файл, зберігаються в 

системній області диска в спеціальних таблицях розміщення файлів (FAT-таблиця) (ОКТдЕ 1 2005, 

с. 118). 

FCA (англ. Free Carrier) – термін інкотермс, який означає, що продавець доставить вантаж, який 

пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця (http://ares.ua/uk/fca), 

напр.: У цих випадках поставки необхідно здійснювати на умовах «франко-перевізник» (FCA) (http:// 

pidruchniki.com/1676062663791/ekonomika/). 

FDMA (англ. Frequency Division Multiple Access) – спосіб використання радіочастот, коли в 

одному частотному діапазоні знаходиться тільки один абонент, різні абоненти використовують різні 

частоти в межах соти (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/FDMA), напр.: Повна дуплексна (Full-Duplex) 

http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/10_82108
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81
http://pidruchniki.com/
http://www/
http://readera.org/article/pereklad-aviatsiynyekh-terminolohichnyekh
http://readera.org/article/pereklad-aviatsiynyekh-terminolohichnyekh
http://readera.org/article/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81
http://ares/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/FAT16
http://uk.wikipedia.org/wiki/FAT32
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/FAT16
http://uk.likefm/
http://uk.wikipedia.org/wiki/FAT16
http://uk.wikipedia.org/wiki/FAT32
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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FDMA передача вимагає двох каналів, один для передачі і інший для отримання (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/FDMA). 

FDDI (англ. Fibeributed Distributed Data Interface) – специфікація, що описує високошвидкісні 

мережі з методом доступу із передачею маркера на основі оптоволокна (http://studopedia.su/ 

19_145972_komponenti-kompyuternih-merezh.html), напр.: Зараз існують досить ефективні архітектури 

мереж, до яких, зокрема, належать: 1) FDDI (англ. Fibeributed Distributed Data Interface – 

оптоволоконний інтерфейс передавання даних в СDDI (Copper Distributed Data Inferfare) – інтерфейс 

передавання даних провідниками), яка забезпечує швидкість передавання 100 Мбіт/с … (ОКТдЕ 1 2005, 

с. 213). 

Flash – продукт компанії «Macromedia» (з 2005 року – один з підрозділів «Adobe»), що дозволяє 

розробляти інтерактивні мультимедійні програми (http://www.znannya.org/?view=flash), напр.: Сфера 

використання flash різна, це можуть бути ігри, веб-сайти, презентації, банери і просто мультфільми 

(http://www.znannya.org/?view=flash). 

Flash-додатки – Головний недолік flash-додатків – надмірна вимогливість до ресурсів  

процесора (http://to.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/2012/Derjabin_/Sait/flash.html). 

Flash-кліпи – Action Script – це скриптова мова програмуваня, що дозволяє запрограмовувати 

Adobe flash-кліпи та додатки (http://to.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/2012/Derjabin_/Sait/flash.html). 

Flash-об’єкти – Тепер ви дізнаєтеся як за допомогою Adobe flash можна створити складні flash-

об’єкти, такі як спливаюче вікно реєстрації для сайту або аналоговий годинник (http://gx3000.ru/video-

uroki-flash/). 

Flash-файли – Flash-файли мають розширення swf і для перегляду вимагають наявності Adobe 

Flash Player, що може бути встановлений як плагін у браузер (http://to.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/ 

2012/Derjabin_/Sait/ flash.html). 

FLV (англ. Flash Video) – формат файлів, медіаконтейнер, що використовується для передачі відео 

через інтернет (http://www.turkaramamotoru.com/uk/flash-video-22164.html), напр.: Формат FLV 

призначений для поточного відео, проте існує можливість використовувати його для локального 

зберігання та відтворення відео (http://ukrefs.com.ua/171755-Razrabotka-kataloga-online-video.html). 

FM (англ. Free Music) – музика вільного стилю, напр.: Зокрема в якості звукової плати в ПК 

можна встановити плату FM Radio (10 S), за допомогою якої радіопередачі діапазону FM 

приймаються на зовнішню антену (ОІтКТ 1 2005, с. 29). 

FOB (англ. Free On Board) – термін інкотермс, який означає, що продавець виконав постачання, 

коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження (http://ares.ua/uk/fob), напр.: 

За умови терміна FOB на продавця покладається обов’язок з митного очищення товару для експорта 

(http://ares.ua/uk/fob). 

FSB (англ. Front Side Bus) – шина, що забезпечує з’єднання з 86-сумісним центральним 

процесором і внутрішніми пристроями (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Front_Side_Bus), напр.: 

Пропускна спроможність шини FSB при частоті 100 МГц складає біля 800 Мбайт/с (ОКТдЕ 1 2005, 

с. 70). 

FTР (англ. File Transfer Protocol) – протокол передачі файлів (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Суть 

мережі Інтернет полягає у наданні користувачам різноманітних послуг, наприклад: WWW, електронна 

пошта, теле- і відеоконференції, чати (ICQ, IRC) FTP, RSS, IP-телефонія та ін. (ЗМР 2  2009, с. 53). 

FTP-архів – Така програма забезпечує переглядання документів WWW, Gopher, Wais, FTP-

архівів, поштових списків розсилання і груп новин Usenet (ОКТдЕ 1 2005, с. 439). 

FTP-вузел – Для звернення до FTP-вузла у полі адреси браузера Netscape Communicator треба 

набрати URL-адресу вузла з префіксом ftr, за яким йде DNS-ім’я, а також шлях до каталогу, що 

містить потрібні файли, якщо шлях цей відомий (ОІтКТ 3  2005, с. 257). 

FTP-сервер – Одержання даних із FTP-сервера (назва статі) (ОІтКТ 3 2005, с. 257). 

FTP-клієнт – програма для спрощення доступу до FTP-серверу (https://yandex.ua/search/? 

text=339%29%), напр.: Відтак зараз практично усі сервери перевірять відповідність ІР-адреси, вказаної 

в команді РОRT, ІР-адресу FTP-клієнта і за замовленням заборонять використання там ІР-адрес 

третіх сторін (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/FTP). 

FTP-з’єднання – При FХP-сесії клієнт відкриває два FTP-з’єднання до двох різних серверів, 

записуючи файл на першому сервері, вказуючи в команді РОRT ІР-адресу другого сервера (http://uk. 

likefm.org/artist/Ftp).  

G 

GA (англ. Gliding Angle) – кут планерування (http://lib-5.ru/sheet-32717&p=14.php). 
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GDDR 3 (англ. Graphics Double Data Rate 3) – спеціальна технологія пам’яті для графічних карт, 

розроблена компанією ATI Technologies спільно із JEDEC (http://www.wikiwand.com/uk/GDDR3), напр.: 

GDDR3 має практично таке ж технологічне ядро, як і DDR2, але показники енергії споживання та 

тепловиділення були незначно знижені, забезпечуючи вищу швидкодію модулів пам’яті та спрощуючи 

систему охолодження (http://www.wikiwand.com/uk/GDDR3). 

Googl-аналітик – Googl-аналітик дозволяє спостерігати вже декілька років тенденцію, що 

вранці серед українців, які заходять в інтернет із запитом «новинки», 78 відсотків складають кияни (Д, 

№ 42 – 43, 07 – 08.03.2013, с. 21). 

GIF (англ. Graphics Interchange Format) – 8-бітний растровий графічний формат, що 

використовує до 256 чітких кольорів із 24-бітного діапазону RGB (http://www.turkaramamotoru.com/uk/ 

gif-21684.html), напр.: Paint – графічний редактор для роботи з растровою графікою у форматі 

Windows Bitmap та JPG, GIF (Ін 2011, с. 108). 

GIF-анімація – Прозорість в GIF-анімації може використовуватись для того, щоб не 

зберігати черговий кадр повністю, а лише зміни наступного кадру відносно попереднього (http://www. 

turkaramamotoru.com/uk/gif-21684.html). 

GIF-файл  – Анімовані GIF-файли можна вставляти в проект і відображати при показуванні 

слайдів у оглядачі (ОКТдЕ 1 2005, с. 459). 

GIF-формат – GIF-формат залишається затребуваним при створенні анімації (http://www. 

turkaramamotoru.com/uk/gif-21684.html). 

GIMP (англ. The GNU Image Manipulation Program) – растровий графічний редактор, головне 

завданням якого є створення та обробка растрової графіки (https://winsoft.com.ua/grafika/grafichni-

redaktori/gimp), напр.: Крім того, багато графічних редакторів (включаючи описаний нижче GIMP) 

володіють власним форматом, що дозволяє зберігати в тому ж файлі масу допоміжної інформації, 

корисної при роботі, що продовжується більш аніж один сеанс (http://docs.linux.org.ua/Publicism/). 

Granita de gaffe – холодний еспресо, подається з льодом (http://coffeetime.in/vidi-kavovix-

napoiv/). 

GPRS (англ. General Packet Radio Service) – надбудова над технологією мобільного зв’язку GSM, 

що здійснює пакетну передачу даних (http://znaimo.com.ua.GPRS), напр.: Але на практиці заявлена 

швидкість виявилася практично недосяжною, таким чином EDGE став просто технологією, що 

збільшує швидкість доступу до інтернету мобільного телефону порівняно з GPRS (ОВнЗТ 2011, с. 84). 

GPRS-абоненти – Але з появою технології GPRS-абоненти одержали гідну альтернативу Dial-

Up для мобільного виходу в інтернет (ОВнЗТ 2011, с. 84). 

GPRS-з’єднання – Практично у всіх Українських операторів, середня швидкість GPRS-

з’єднання становить 40-50 кілобіт за секунду й може істотно відрізнятися, залежно від різних умов 

(ОВнЗТ 2011, с. 84). 

GPRS-інтернет – Послуга мобільний GPRS-інтернет допоможе Вам у будь-якій точці 

покриття МТС та у будь-який час підключитися до інтернету з комп’ютера (ноутбука) або телефона 

(смартфона) на швидкості до 236 Кбіт/сек (http://www.mts.ua/ua/services/). 

GPRS-послуги – Тарифікація GPRS-послуг не залежить від тривалості з’єднання (http:// 

www.mts.ua/ua/support/settings/121-nas). 

GPRS-система – В GGSN-систему закладена  добра  масштабність (http://wiki.kspu.kr.ua/ 

index.php/Архітектура_GPRS). 

GPRS-роумінг – GPRS-роумінг – послуга, що дозволяє здійснювати прийом і передачу даних із 

використанням технології GPRS у межах закордоних операторів (http://www.kyivstar.ua/kr-620/mm/ 

service/glossary/). 

GPS (англ. Global Positioning System) – сукупність радіоелектронних засобів, що дозволяє 

визначати положення та швидкість руху об’єкта на поверхні Землі або в атмосфері (http://www. 

turkaramamotoru.com/uk/gps-35629.htm), напр.: Керівником ГУМВС, УМВС надається доручення 

підрозділу матеріального забезпечення ГУМВС, УМВС забезпечити вивчення технічної можливості 

застосування ЕЗК за місцем дозволеного перебування підозрюваного, обвинуваченого (покриття сигналу 

GSМ, наявність стійкого сингалу GPS, достатньої кількості базових станцій (не менше 3-х) для 

визначення його позиціювання при нетривалій відсутності сигналу GPS) та за необхідності надати 

методичну та практичну допомогу ОВС у застосуванні ЕЗК (ДоМ 2013, с. 4). 

GPS-антена – GPS-антена («GPS-миша») зараз є у всіх сучасних приймачах і вона вбудована, а 

у більш ранніх моделей вона може підключатися окремо (http://auto-line.net/uk/shop/car-gps/gps-

receivers). 
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http://www.wikiwand.com/uk/GDDR3
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GPS-датчик – Пристрій складається з мікрофона, блока управління та GPS-датчика (ІЗ, № 47, 

21.11.2013, с. 30). 

GPS-контроль – Вартість встановлення систем GPS-контролю та датчиків рівня палива 

склала 77,6 тис. грн. (http://www.lvivlis.com.ua/uk/news/2071.html). 

GPS-координати – За потреби Ви можете знайти місце за його GPS-координатами широти й 

довготи (https://support.google.com/maps/answer/18539? co=GENIE.Plorm%3DDesktop&hl=uk).  

GPS-логер – це той же GPS-приймач, який може працювати як приймач і логер одночасно 

(http://auto-line.net/uk/shop/car-gps/gps-receivers), напр.: GPS-логер створений для супутникового 

стеження за людьми і автомобілями (http://auto-line.net/uk/shop/car-gps/gps-receivers). 

GPS-миша – GPS-антена («GPS-миша») зараз є у всіх сучасних приймачах і вона вбудована, а у 

більш ранніх моделей вона може підключатися окремо (http://auto-line.net/uk/shop/car-gps/gps-receivers). 

GPS-моніторинг – Інноваційне рішення в сфері GPS-моніторингу транспорту (https:// 

scformula.ua/ua/corp_total_control). 

GPS-навігація – Крім того, Олександр Толстанов переконаний, що запровадження 

централізованої диспетчерської та GPS-навігації дасть можливість заощадить витрати на паливно-

мастильні матеріали і, най головніше, скоротити час прибуття карети швидкої допомоги для пацієнта 

(ЗУ, № 24, грудень 2012, с. 11). 

GPS-навігатор – Серед першочергових завдань – підвищення зарплати працівникам, оснащення 

всіх машин GPS-навігатори, завершення ремонту двох підстанцій та початок будівництва нової 

підстанції в Дарницькому районі столиці (ВК, № 4, 24.01.2013, с. 27). 

GPS-маячки – Автомобілі ДАІ у Луцьку обладнають GPS-маячками, аби можна було 

проконтролювати їхню роботу (http://zik.ua/news/2014/07/08/u_lutsku_pratsivnykiv_dai). 

GPS-приймач – Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які 

видає «ТruCAM», автоматично надходять від вмонтованого в прилад GPS-приймача (ІЗ, № 5, 

02.02.2012, с. 5). 

GPS-приставки – Якщо у вас вже є КПК, то дешевше і в чому більш виправдано купити GPS-

приставку ну і купити програму для навігації (http://matrasnazakaz.org.ua/?p=89120). 

GPS-пристрій – Для цього господар помістив в ошийник GPS-пристрій і спеціальні 

інструменти, що коштували менш як сто доларів і здатні розпізнати застарілий алгоритм WEP (ІЗ, 

№ 37, 11.09.2014, с. 30). 

GPS-термінал – це приймально-передавальний пристрій, призначений для дистанційного 

стеження за мобільним об’єктом (http://www.avaxprof.com/?q=devices), напр.: В даному випадку GPS-

термінали одягаються на нашийник або монтуються в нього господарями домашніх тварин, 

мисливцями або вченими (http://biznes-pro.ua/index.php?page= 54&id=442). 

GPS-трекер – це приймально-передавальний пристрій, призначений для дистанційного стеження 

за мобільним об’єктом (http://www.avaxprof.com/?q=devices), напр.: Ефективне управління силами міліції 

забезпечують пристрої позиціонування (GPS-трекер) (ІЗ, № 21, 24.05.2013, с. 17). 

GPS-технології – … також культивує 160 га картоплі за допомогою GPS-технологій, а на 

наступний рік планує засадити бульбою ще більше: близько 300 га (http://www.agro-business.com.ua/ 

component/content/article/1781.html). 

GPS-трекінг – Основна мета, яку переслідує GPS-трекер – підвищення ефективності 

використання транспорту (http://security.its.co.ua/gps/). 

GPS-системи – Так, 2008 року майже увесь громадський комунальний транспорт Києва був 

оснащений GPS-системами (система супутникового визначення місця розташування) (Д, № 72 – 73, 

19 – 20.04.2013, с. 13). 

GPS-модуль – Один з дієвих засобів захисту авто від викрадення – оснащення транспортного 

засобу автомобільною GSM-сигналізацією з GPS-модулем та зворотнім зв’язком (ІЗ, № 31, 31.07.2014, 

с. 29).  

GRP (англ. Gross Rating Points) – це сумарний рейтинг, який показує загальну  кількість  

контактів аудиторії з  подією (http://www.newikis.com/uk/wiki/GRP), напр.: GRP показує, скільки разів 

рекламне повідомлення траплялося людям на очі за період рекламної кампанії (http://www.newikis.com/ 

uk/wiki/GRP). 

COM-порт (англ. communications port) – Підключення модема починається зі з’єднання з 

комп’ютером шнуром через COM-порт або USB (внутрішній модем установлюють усередені 

системного блока в слот PCI) (ІіКТ 2009, с. 141). 

GSM (англ. Global System for Mobile Communications) – міжнародний стандарт для мобільного 

цифрового стільникового зв’язку з розділенням каналу за принципом TDMA та високим рівнем безпеки 

https://support.google.com/maps/
http://auto-line.net/
http://auto-line.net/
http://zik.ua/news/2014/
http://matrasnazakaz/
http://www.avaxprof.com/?q=devices
http://biznes-pro.ua/index
http://www.agro-business/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.newikis.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/TDMA
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за рахунок шифрування з відкритим ключем (http://alico.if.ua/shho-take-gsm-2/), напр.: Керівником 

ГУМВС, УМВС надається доручення підрозділу матеріального забезпечення ГУМВС, УМВС 

забезпечити вивчення технічної можливості застосування ЕЗК за місцем дозволеного перебування 

підозрюваного, обвинуваченого (покриття сигналу GSМ, наявність стійкого сингалу GPS, достатньої 

кількості базових станцій (не менше 3-х) для визначення його позиціювання при нетривалій відсутності 

сигналу GPS) та за необхідності надати методичну та практичну допомогу ОВС у застосуванні ЕЗК 

(ДоМ 2013, с. 7). 

GSM-банкінг – GSM-банкінг забезпечує клієнтів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оперативною 

інформацією про всі операції, проведені з платіжними картками (http://aub.org.ua/index.php). 

GSM-мережа – В 1996 році компанією «Голден Телеком» в експлуатацію була введена перша, 

яка працює з GSM мережами (http://uk.wikidia.org/wiki/GSM-термінал), напр.: В Східній Європі GSM-

мережа (ОВнЗТ2011, с. 84). 

GSM-термінал – бездротовий модем, напр.: GSM-термінал забезпечує передачу даних з будь-

якої точки земної кулі, охопленої GSM-мережею (http://uk.wikidia.org/wiki/GSM-термінал).  

GSM-зв’язок – Спільне «потеплення» на ринку GSM-зв’язку можна сміливо назвати особистою 

заслугою Тансу Єена (http://www.epravda.com.ua/publications/2010/08/9/2442). 

GSM-модем – Для прикладу, мережа не знайдена, в цьому випадку телефон або  інший пристрій, 

наприклад GSM-модем, буде сканувати всі існуючі мережі в потрібному діапазоні доти, допоки не 

знайде «домашню» (ОВнЗТ 2011, с. 85). 

GSM-приймач – Діє він так: GSM-приймач, встановлений у машині, періодично передає 

інформацію про те, що ТЗ перебуває в безпеці, на спеціальному сервері (ІЗ, № 21, 24.05.2012, с. 21). 

GSM-канал – Керівництво МТС направило запит офіційному Києву і всім операторам зв’язку з 

пропозицією разом удосконалити захист GSM-каналів зв’язку (http://inforesist.org/uk/rosijski-operatori-

mobilnogo-zvyazku). 

GSM-частота – Зокрема, компанія озвучила інформацію про 58 % GSM-частот в діапазоні 900 

МГц і більше 50 % в діапазоні 1800 МГЦ (http://www.epravda.com.ua/publications/2010/08/9/244263/). 

GSM-шлюз – Крім того, пропонувалося у чергових частинах міліції (!) запровадити замість 

стаціонарних телефонів GSM-шлюзи, які б знову ж таки замикалися на фірму-посередника 

(http://www.pravda.com.ua/articles/2007/07/25/3262151/). 

GSM-сигналізація – Один з дієвих засобів захисту авто від викрадення – оснащення 

транспортного засобу автомобільною GSM-сигналізацією з GPS-модулем та зворотнім зв’язком (ІЗ, 

№ 31, 31.07.2014, с. 29).  

H 

HAI (англ. Helicopter Association International) – міжнародна вертолітна асоціація  (https://referat. 

ru/referat/leksichn-odinic-z-elementom-skorochennya), нанр.: HAI налічує понад 2900 членів, що працюють 

у сфері вертолітної індустрії (http://www.ukrcopter.com/ua/show_article/14/). 

HLR (англ. Home Location Register) – база даних, що зберігає інформацію про кожного 

користувача мережі стільникового зв’язку (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/GSM_Core_network), напр.: 

За номером IMSI знаходить у HLR властиво цій моделі налаштування абонентського обладнання 

(ОВнЗТ 2011, с. 85). 

HoReGa (англ. Hotel Restaurant Cafе) – готель, ресторан, кафе, напр.: … заклади типу HOREGA 

(від англ. hotel – готель, restaurant – ресторан, cafе – кафе) мають таку особливість – їх клієнти 

здебільшого не стикаються з фірмовим обладнанням та упаковкою (в ресторані сік подають у посуді зі 

скла та ін.), тому їх мерчандайзинг має деякі відмінності (http://nauka. kushnir.mk.ua/?p=12931). 

HTML (англ. Hyper Text Markup Language) – мова програмування, за допомогою якої описується 

зовнішній вигляд web-сторінки в мережі Інтернет (Ін 2011, с. 410), напр.: Цей файл має формат HTML і 

може буди відкритий як в Access, так і в web-браузер (ОІтКТ 3 2005, с. 61). 

HTML-документ – Код HTML-документа можна складати в будь-якому текстовому 

редакторі (ОІтКТ 3 2005, с. 262). 

HTML-код – Щоб переглянути HTML-код web-сторінки, що завантажена, треба вибрати в 

Internet Explorer команду Вид/Ввиде HTML (ОІтКТ 3 2005, с. 262). 

HTML-мова – В HTML-мові, як правило, використовуються парні теги – відкриваючі й 

закриваючі (ОІтКТ  3 2005, с. 288). 

HTML-код – Веб-сторінку у вікні Front Page можна відобразити в режимах: … з розділенням – 

вікно розділене на дві частини: нижня частина – конструктор, верхня – HTML-код (ІіКТ 2009, с. 308). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://club.mabila.ua/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_GSM
http://uk.wikipedia.org/wiki/GSM
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://www.epravda.com.ua/publications/20
http://inforesist.org/uk/rosijski
https://referat/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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HTML-файл – це текстовий файл з розширенням htm (або html), у якому використані інструкції 

із форматування, що мають назву теги (tags) або дескриптори (ОІтКТ 3 2005, с. 262), напр.:  Нагадаємо 

основні поняття: веб-сторінка – складова частина веб-сайта, HTML-файл (ІіКТ 2009, с. 309). 

HTML-формат – У Microsoft Office для буфера обміну основним форматом є HTML-формат, 

що дозволяє переміщувати дані з вікна браузера у вікно застосування методом Drag Drop 

(ОКТдЕ 1 2005, с. 493). 

HTTP (англ. Hyper text Transfer Protocol) – протокол передавання гіпертексту (ІіКТ 2009, с. 343), 

напр.: Для передачі інформації у WWW використовується протокол http (hyper text transfer protocol – 

протокол передачі гіпертексту) (Ін 2011, с. 417). 

HTTP-заголовок – Такі програми аналізують HTTP-заголовки та підміняють їх у разі 

необхідності згідно з правилами, які задав користувач, для недопущення передачі в цих заголовках будь-

яких компрометуючих даних (ЗМР 2 2009, с. 71). 

HTTP-запит – Залишається відправляти до декількох десятків подібних HTTP-запитів в 

секунду, щоб вивести сервер із ладу (МК ДЕТУТ 5 2011, с. 223). 

I 

IBM (англ. International Business Mashines) – американська електронна корпорація, найбільший 

світовий виробник усіх видів комп’ютерів і програмного забезпечення, один з найбільших провайдерів 

глобальних інформаційних мереж (http://www.turkaramamotoru.com/uk/ibm-17950.html), напр.: Найбільш 

швидкими на цей час жорсткими дисками є моделі Titan IBM і Fireball фірми Quantum (ОІтКТ 1 2005, 

с. 27). 

ICAO (англ. International Civil Aviation Organization) – міжнародна організація цивільної  

авіації (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Міжнародна_організація_цивільної_авіації), напр.: Відповідно 

до інформації Всесвітної організації цивільної авіації (ICAO) понад 90 країн зі 193 держав – членів ООН 

нині видають такі документи, при цьому ще понад два десятки держав готові до впровадження таких 

документів в найближчі роки (ІЗ, № 1 – 2, 10.01.2013, с. 18). 

ICQ (англ. I Cek Qou) – мережевий протокол, який забезпечує миттєве відправлення та 

отримання текстових повідомлень, а також однойменна програма миттєвого обміну повідомленнями 

(клієнт), що реалізує цей протокол (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ICQ), напр.: Суть мережі Інтернет 

полягає у наданні користувачам різноманітних послуг, наприклад: WWW, електронна пошта, теле- і 

відеоконференції, чати (ICQ, IRC) FTP, RSS, IP-телефонія та ін. (ЗМР 2 2009, с. 53). 

LPT (англ. Line Print Terminal) – порт ПК (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Принтер зв’язаний з 

комп’ютером за допомогою кабелю, один кінець якого вставляють розняттям у гніздо принтера, а 

інший – у порт комп’ютера (LPT або USB) (ІіКТ 2009, с. 26). 

IMS (англ. IP Multimedia Subsystem) – мультимедійна підсистема на основі протоколу IP 

(http://www.turkaramamotoru.com/uk/IMS-128010.html), напр.: На ієрархічній моделі даних ґрунтується 

порівняно обмежена кількість СУБД, серед яких можна назвати системи IMS, РС/Focus, Team-Up, 

Data Edge, Ока тощо (ОКТдЕ 1 2005, с. 393). 

IMSI (англ. International Mobile Subscriber Identity) – міжнародний ідентифікатор користувача  

мобільного зв’язку (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/International_Mobile_Subscriber_Identity), напр.: За 

номером IMSI знаходить у HLR властиве цій моделі налаштування абонентського обладнання 

(ОВнЗТ 2011, с. 85). 

IMSI-код – Отож, далі, після того, як домашня мережа знайдена за запитом мережі, телефон 

передає унікальний IMSI-код абонента (ОВнЗТ 2011, с. 85). 

Internet – глобальна комп’ютерна мережа, сукупність міжнародних автоматизованих систем 

інформації, накладених на технологічне середовище мереж електрозв’язку (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: 

Internet – ідеальний засіб для реклами (ІіКТ 2009, с. 138). 

Internet-телефонія – Набирає популярності internet-телефонія і відеоконференції (ІіКТ 2009, 

с. 138). 

Internet-пейджер – Щоденно, цілодобово мільйони людей знайомляться і спілкуються через чат 

(кімната для розмов), ICQ (internet-пейджер) (ІіКТ 2009, с. 138). 

Internet-провайдер – Internet-провайдер, або провайдер, забезпечує доступ до Internet за 

протоколом ТСР/ІР, доставку і зберігання електронної пошти, а також забезпечує всіма необхідними 

для підключення програмами і драйверами (ІіКТ 2009, с. 139). 

IP (англ. Internet Protocol) – мережевий протокол, що є основою стека протоколів ТСР/IP 

(ЗМР 2 2009, с. 52), напр.: Протокол IP  адресний (ОКТдЕ 1 2005, с. 560). 

IP-адреса – визначений чинними в інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або 

символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв (ЗМР 2  2009, с. 52), 

http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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напр.: Під терміном «хост» розуміється будь-який пристрій мережі, якому присвоєна IP-адреса 

(ЗМР 2 2009, с. 51). 

IP-мережа – NGN – мультисервісна мережа зв’язку, основою якої є опорна IP-мережа, яка 

підтримує повну інтеграцію послуг передачі мовлення, даних і мультимедіа (МК ДЕТУТ 5 2011, с. 236). 

IP-телефонія – нова технологія надання послуги телефонного зв’язку, що забезпечує передачу 

голосового (мовного) трафіку засобами мережі передачі даних, у реальному (квазіреальному) часі 

(ДЗуСВЕОМ 2008, с. 19), напр.: Суть мережі Інтернет полягає у наданні користувачам різноманітних 

послуг, наприклад: WWW, електронна пошта, теле- і відеоконференції, чати (ICQ, IRC) FTP, RSS, IP-

телефонія та ін. (ЗМР 2 2009, с. 53). 

IP-оператор – Аналіз даних вказує на те, що хостинг надається українським IP-оператором 

«Wnet» (ДЗуСВЕОМ  2008, с. 49). 

IPP (англ. Internet Printing Protocol) – мережевий протокол прикладного рівня для передачі  

документів на друк (http://znaimo.com.ua/Internet_Printing_Protocol), напр.: Використання IPP істотно 

спрощує установку принтера на локальній клієнтській машині: досить вказати URL /printers/ і вибрати 

потрібний для клієнта принтер із списку (http://samzan.ru/193491). 

IPv4 (англ. Internet Protocol version 4) – четверта версія мережевого протоколу IP (http://www. 

turkaramamotoru.com/uk/ipv4-20953.html), напр.: IP-адреса являє собою 32-бітове (за версією IPv4) або 

128-бітове (за версією IPv6) двоічне число (ЗМР 2 2009, с. 52). 

IPMC (англ. International Police Motor Corporation) – міжнародна поліцейська автокорпорації 

(http://pmcu.com.ua/about-us/), напр.: Протягом останніх дванадцяти років працівники української міліції 

під егідою міжнародної поліцейської автокорпорації (IPMC) регулярно беруть участь у зльотах колег-

автомобілістів (ІЗ, № 49, 07 – 13.12.2007, с. 3). 

IPad – це планшетник, вироблений компанією Apple (http://znayka.org.ua/scho-take-ipad-i-chym-

vin-mozhe-dopomohty-nam.html), напр.: Єдиною розрядкою був момент, коли Буrrе встромив палець в 

iPad і рояль зазвучав … дивно, з примочкою (УкТ, № 41, 11 – 17.10.2013, с. 45). 

IPоd – 1) портативний mp3 плеєр від американської компанії Apple вперше представлений 23 

жовтня 2001. Ідея створення Apple iPod прийшла в голову Тоні Фаделлу, який допомагав розробляти 

переносні пристрої для таких компаній як General Magic і Philips (http://vidpo.net/shho-take-ipod.html); 2) 

торгівельна марка портативних медіаплеєрів компанії Apple Inc., яку було випущено у продаж 23 жовтня 

2001 року (http://www.chasipodii.net/mp/article/1386), напр.: Своїм корінням iPod відходить до часів, коли 

Apple почала виходити на ринок програмного забезпечення для персональних цифрових пристроїв ... 

(http://www.chasipodii.net/mp/article/1386). 

IPhоne – 1) одна з моделей смартфонів (http://a-yak.com/shho-take-smartfon/); 2) лінія інтернет та 

мультимедіа смартфонів, розроблена компанією Apple і випущена 2007 року (https://vk.com/wall-

38683456_5), напр.: iPhone функціонує як телефонна камера, портативний медіаплеєр (еквівалент 

iPod), інтернет-клієнт (з електронною поштою, веб-браузером та Wi-Fi), зокрема з можливостями 

SMS та візуальної голосової пошти (http://nadoest.com/-istoriya-viniknennya-apple). 

IQ (англ. Intelligence Quotient) – коефіцієнт розвитку, який вираховують як відношення т. зв. 

«розумного віку» до спражнього хронологічного віку особи (СУМ 2011, с. 211), напр.: Щоб отримати 

шенген доведеться здавати тест на IQ (http://reportazhyst.com/). 

ISO (англ. International Standard Organization) – міжнародна організація, метою діяльності котрої 

є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн  стандартів  (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/Міжнародна_організація_зі_стандартизації), напр.: Вид платіжної картки, що 

емітується членом платіжної системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, 

мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіжною 

організацією відповідної платіжної системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог, 

установлених відповідними державними стандартами України та міжнародними стандартами, 

прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) (ЗМР 2 2009, с. 91). 

ISOC (англ. Internet Society) – професійна організація фахівців, яка формує політику і практику 

інтернету і здійснює спостереження за іншими організаціями, пов’язаними з питаннями мережевої 

політики (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ISOC), напр.: Своєю місією ISOC вважає «забезпечення 

відкритого розвитку, еволюції і використання інтернету на благо людей у всьому світі» (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/ISOC). 

J 

Java-гра – Ну і на завершення, для того, щоб остаточно відповісти на питання про те, що 

таке Java, торкнемося такої важливої сфери java-програмування, як програмування java-ігор (http://a-

yak.com/shho-take-java/). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/IP
http://www/
http://znayka.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www/
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Java-аплета – Веб-сторінка може містити текст, графіку, лічильники відвідувань, java-

аплети, інші веб-елементи (ІіКТ 2009, с. 309). 

Java-криптобібліотека – АРМ «Центр фінансового контролю», побудований на тій же схемі, 

що і internet-банкінг та РС-банкінг, включає вбудовану сертифікаційну ДСТСЗІ СБУ java-

криптобібліотеку, що працює на будь-яких сучасних комп’ютерах з будь-якими операційними 

системами та будь-якими web-браузерами, не потребує встановлення спеціалізованого ПЗ (http://www. 

my-article.net/get/). 

Java-програмування – Ну і на завершення, для того, щоб остаточно відповісти на питання 

про те, що таке Java, торкнемося такої важливої сфери java-програмування, як програмування java-

ігор (http://a-yak.com/shho-take-java/). 

java-машина – це віртуальний пристрій. 

java-ігри – Ну і на завершення, для того, щоб остаточно відповісти на питання про те, що 

таке Java, торкнемося такої важливої сфери Java-програмування, як програмування Java-ігор (http://a-

yak.com/shho-take-java/). 

JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group) – растровий формат збереження графічної 

інформації, що використовує стиснення з втратами (http://stud.com.ua/43374/informatika/zberigannya_ 

zobrazhen), напр.: Для фону електронного документа використовуються одноколірні, текстуальні і 

градіентні заливання – формат JPEG, візерункові заливання – формат GIF (ОКТдЕ 1 2005, с. 254); 

2) метод збереження зображення з великою глибиною кольору, напр.: Найбільш прогресивними 

методами ущільнення та розгортання вважаються JPEG і MPEG (ОКТдЕ 1 2005, с. 94). 

K 

KDE (англ. K Desktop Environment) – вільне стільничне середовище і платформа для розробки, 

базована на бібліотеці Qt (http://glossary.starbasic.net/index.php?title=KDE_Software_Compilation), напр.: 

Для програміста KDE пропонує зручні компоненти, які дозволяють просто та швидко розробляти нові 

програми (http://www.turkaramamotoru.com/uk/kde-21179.html). 

L 

L2TP (англ. Layer 2 Tunneling Protocol) – в комп’ютерних мережах тунельний протокол, 

використовуєтсья для підтримки віртуальних приватних мереж (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/L2TP), 

напр.: Нещодавно прийшла смс-ка, що можно VPN замість PPTP через L2TP налаштувати (http://www. 

gpedia.com/uk/gpedia/L2TP). 

LAN (англ. Local Area Network) – локальна інформаційна мережа (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Типи 

мереж – Локальна обчислювальна мережа / Local Area Network) – (ЛОМ/LAN), Регіональна 

обчислювальна мережа / Metropolitan Area Network – (РОМ/MAN), Глобальна обчислювальна 

мережа / Wide Area Network – (ГОМ/WAN) (Ін 2011, с. 77). 

Loading – дія на позначення переміщування даних із цифрового пристрою чи мережі 

(УМІ 2009, с. 172), напр.: А Вам шановний адмін. Бажаю всього найкращого. З повагою Loading 

(УМІ 2009, с. 172). 

M 

MAN (англ. Metropolitan Area Network) – тип мережі, що призначена для обслуговування  

території великого міста-мегаполіса (http://csf.cv.ua/shara/cn/local.pdf), напр.: Типи мереж – Локальна 

обчислювальна мережа / Local Area Network) – (ЛОМ/LAN), Регіональна обчислювальна мережа / 

Metropolitan Area Network – (РОМ/MAN), Глобальна обчислювальна мережа / Wide Area Network – 

(ГОМ/WAN) (Ін 2011, с. 77). 

MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface) – для обміну даними між музичними  

інструментами (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/66/66.html), напр.: MIDI-порт – для 

підключення електромузичних інструментів, сумісних зі стандартом MIDI (ОІтКТ 1 2005, с. 23). 

MIDI-порт – MIDI-порт – для підключення електромузичних інструментів, сумісних зі 

стандартом MIDI (ОІтКТ 1 2005, с. 23). 

МMS (англ. Multimedia Messaging Service) – стандарт, який дозволяє пересилати між мобільними 

пристроями повідомлення з мультимедійним змістом (зображення, звук тощо), а не тільки з текстовим 

наповненням, як у випадку з SMS (http://www.turkaramamotoru.com/uk/mms-43295.html), напр.: MMS – це 

барвисті, співаючі повідомлення, якими ми ділимося зі своїми близькими (http://vidpoviday.com/ 

nalashtovuyemo-mms-na-bilajni). 

MMS-пакет – Обмінюйте бонуси на послуги зв’язку від МТС (гроші на рахунок, SMS/МMS-

пакети, знижку на розмови) та на подарунки від партнерів МТС (РМ 2014, с. 1). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Java
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://stud.com.ua/43374/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/Qt
http://glossary.starbasic/
http://www.turkaramamotoru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)&action=edit&redlink=1
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
http://csf.cv.ua/shara/
http://vidpoviday.com/
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MMS-повідомлення – Нагадуємо, у березні «Київстар» на 30 % збільшив вартість смс- і MMS-

повідомленнь та почав вводити щоденну абонплату в низці тарифних планів (УМ, № 92, 15 – 

16.06.2012, с. 3). 

MP3 (англ. MPEG Layer 3) – найпоширеніший і найпопулярніший формат, що відтворює звук 

наближено до реального при сильному стисканні (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/66/ 

66.html), напр.: Для MP3 написано безліч відмінних програм (кодувальників, програвачів і т. і.) 

(http://wb.zao.com.ua/mp3-ce-piratskij-cifrovij-format-muziki/). 

MP4 (англ. MPEG Layer 4) – уможливлює контроль швидкості пересилання і положення спектру 

сигналу, а також виправлення помилок (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/66/66.html), 

напр.: MPEG-4 Part 14 або MP4 є мультимедійним контейнером (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

MPEG-4_Part_14). 

MPEG (англ. Moving Picture Experts Group) – група фахівців у підпорядкуванні ISO, що 

збирається для вироблення стандартів стиснення цифрового відео і аудіо  (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/Moving_Picture_Experts_Group), напр.: Найбільш прогресивними методами ущільнення та 

розгортання вважаються JPEG і MPEG (ОКТдЕ 1 2005, с. 94). 

N 

NAFA (англ. National Association of Forensic Accountants) – національна асоціація судових  

бухгалтерів (http://gymlit.in.ua/re_Правові+форми+застосування+бухгалтерських+пізнань), напр.: У 

США існує національна асоціація судових бухгалтерів NAFA (англ. National Association of Forensic 

Accountants), членами якої є професіні бухгалтери (http://ua-referat.com/Поняття_судово_ 

бухгалтерської_експертизи). 

NAFTA (англ. North American Free Trading Area) – договір про вільну торгівлю в північно-

американській зоні (http://nadoest.com/pivnichnoamerikanseka-zona), напр.: Зона вільної торгівлі, відома 

як The North America Free Trade Agreement (NAFTA) – Північно-американська Угода про вільну торгівлю 

(САССТ) між США, Канадою, Мексикою та Бразилією (http://reci.pp.ua/nafta-severoamerikanskaya-zona). 

Net (англ. net (internet) – усічена форма від інтернет, напр.: Організації: соm – комерційні 

організації, edu – навчальні заклади, gou – урядові установи, mil – військові установи, net – 

постачальники мережевих послуг (Ін 2011, с. 415). 

     NGN (англ. Next Generation Network) – це мультисервісна мережа зв’язку, яка підтримує 

інтеграцію послуг передавання мови, даних та мультимедіа і базується на IP-мережі (на  відміну  від  

ISDN)  (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/NGN), напр.: У мережі NGN робиться особливий упор на 

забезпечення відповідності вимогам замовника з боку постачальників послуг, причому деякі з 

постачальників пропонуватимуть своїм клієнтам можливість настройки своїх власних послуг 

(МК ДЕТУТ 5 2011, с. 236). 

NNTP (англ. Network News Transfer Protocol) – мережний протокол, що застосовується для 

обміну повідомленнями в групах новин (http://www.turkaramamotoru.com/uk/nntp-20200.html), напр.: 

MozillaMail дає змогу працювати із протоколами POP3, IMAP і NNTP (ІіКТ 2009, с. 151). 

NTFS (англ. New Technology File System) – стандартна файлова система для сімейства 

операційних систем Microsoft Windows NT (http://www.studfiles.ru/preview/3541034/page:2/), напр.: 

Застосування файлової системи NTFS сприяє підвищенню ефективності захисту даних, що робить цю 

операційну систему вдалим вибором при корпоративному використанні (ІіКТ 2009, с. 119). 

О 

OEM (англ. Original Equipment Manufacturer) – це виробники обладнання, які встановлюють 

програмне забезпечення для систем своїх комп’ютерів (https://support.microsoft.com/uk-ua/gp/oemcontact), 

напр.: Скорочення «OEM» позначає виробника оригінального обладнання та використовується в ІТ-

галузі (https://support.microsoft.com/uk-ua/gp/oemcontact). 

OEM-версія – Для приватного користувача найдешевше обійдеться OEM-версія, 

передустановлена на ПК (http://blogoreader.org.ua/2009/08/06/interview). 

OEM-виробник – Вона стала одним з перших OEM-виробників, який продемонстрував свою 

підтримку нової ОС (http://vkurse.ua/ua/technology/smartfon-na-baze-mozilla). 

OEM-смартфон – Новий смартфон відомого виробника OEM-смартфон із останньою версією 

альтернативної мобільної операційної системи не від Google: який він? Поглянемо (http://sluhavka. 

com.ua/oglydy). 

OEM-партнер – Від менеджерів з підтримки OEM-партнерів на всіх локальних ринках (у 

Microsoft близько 400 таких співробітників) у штаб-квартиру постійно надходять дані про 

складальників ПК (http://lidrary.if.ua/book/97/6707.html). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.kievoit.ippo/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/MPEG-4
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://www.gpedia.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/ISO
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://www.gpedia/
http://ua-referat.com/
http://nadoest.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
http://www.gpedia/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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http://vkurse.ua/ua/technology/
http://sluhavka/
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OEM-постачальники – Список українських OEM-постачальників розширюватиметься, а 

тому слідкуйте за оновленнями на сторінці (http://www.microsoft.com/ukraine/news/|ssues/2010/01/ 

foundation_server_2008). 

OFDMA (англ. Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – це метод забезпечення передачі 

інформаціі багатьом користувачам одного радіо спектра на основі технології OFDM (http:// 

Orthogonalfrequency-division multiplexing), напр.: Режим OFDMA передбачає роботу у режимі відразу з 

декількома абонентами, OFDM (http://www.dut.edu.ua/uploads/l_881_803141). 

Off-line – 1) в інформатиці – пов’язаний з центральним пристроєм комп’ютера лише 

опосередковано, який зберігається в т. зв. проміжній пам’яті; який стосується незалежних периферійних 

пристроїв чи файлів, що не підключені до системи чи не використовуються в ній; автономний; 2) фін. 

режим роботи, коли обмін у комп’ютерних мережах між банкоматом (терміналом) і процесинговим 

центром відбувається з тривалими перервами шляхом перенесення інформації на магнітних носіях 

(СУМ 2011, с. 301), напр.: Другий режим, off-line, – це режим «відкладеного» зв’язку (http:// 

bibl.com.ua/informatika/12212/index.html). 

On-line – 1) режим безпосереднього прямого обміну інформацією; 2) режим підключення 

приладу, що відповідає його готовності до роботи; 3) в інформатиці – прямо пов’язаний із системою 

комп’ютера, увімкнутий до неї; той, якою використовує система комп’ютера; неавтономний, 

оперативний; 4) перен. оперативний (СУМ 2011, с. 300), напр.: Передплатити «Україну молоду» можна 

у будь-якому поштовому відділенні України, а також скориставшись послугою «Передплата on-line» 

на сайті www.presa.ua (УМ, № 92,15 – 16.06.2012, с. 11). 

On-line-бронювання – On-line-бронювання та придбання квитків www.aironix.ua (К, № 40, 

18.10.2013, с. 17). 

On-line-система – Введення – це поповнення Вашого рахунку в системі Limonex наявним або 

безготівковим способом: через банкомати, у відділеннях, за допомогою оn-line-систем, наприклад 

«Приват-24», за допомогою інших платіжних систем (ЗМР 2 2009, с. 67). 

On-line-ресурси – Велика школа – великі можливості: акції та вечірки, on-line-ресурси, клуби, 

студії, спецкурси щотижня (Реклама Green Forest (мережа шкіл англійської мови) (http://www. 

greenforest.com.ua). 

On-line-концерт – Джамало, якщо би такий оn-line-концерт відбувся в іншій західно- чи 

східноєвропейській країні, кількість глядачів була би значно більшою? – В Європі більше людей, 

налаштованих саме на цю музику (Д, № 62 – 63, 05 – 06.04.2013, с. 15). 

P 

PAL (англ. Phase Alternating Line) – система аналогового кольорового телебачення, розроблена 

інженером німецької компанії «Telefunken» Вальтером Брухом і використовується як стандарт 

телевізійного мовлення (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/PAL), напр.: Як і усі аналогові телевізійні 

стандарти, PAL є адаптованим і сумісним із старішим монохромним (чорно-білим) телемовленням 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/PAL). 

PC (англ. Personal Computer) – це персональний комп’ютер – обчислювальна машина, яка в 

сучасному світі використовується у всіляких цілях – для роботи, пошуку інформації, читання і 

написання книг, малювання, ігор, прослуховування музики і багато іншого (http://onlinenews. 

rv.ua/navchannya/scho-take-pk/), напр.: Персональні комп’ютери (Personal Computer, PC, ПК) одержали 

особливо бурхливий розвиток протягом останніх двадцяти років (ОКТдЕ 1 2005, с. 37). 

PCI (англ. Peripheral Component Interconnect) – шина вводу/виводу для підключення 

периферійних пристроїв до материнської плати комп’ютера (http://www.turkaramamotoru.com/uk/PCI-

128179.html), напр.: На превеликий жаль, без збільшення частоти шини процесора до 100 МГц 

використовувати високу продуктивність AGP-порта порівняно з PCI не вдається (ОІтКТ 1 2005, с. 28). 

PCI-плата – Для систем середнього рівня слід вибирати PCI-плату Creative SBLibe! (50 S) 

(ОІтКТ 1 2005, с. 29). 

PCI-розняття – Знайдіть у кожному з ПК вільне PCI-розняття, видаліть розташовану 

напроти нього на задній стінці корпусу металеву пластину; встановіть і закріпіть плату (ІіКТ 2009, 

с. 128). 

PCMCIA (англ. Personal Computer Memory Card International  Association) – міжнародна асоціація 

виробників карт-пам’яті для персональних комп’ютерів (http://reff.net.ua/20255-SHiny), напр.: Стандарт 

PCMCIA (англ. Personal Computer Memory Card International Association) – стандарт Міжнародної 

асоціації виробників плат пам’яті для персональних комп’ютерів, визначає інтерфейс увімкнення 

плоских карт-пам’яті невеликих розмірів і використовується в портативних персональних 

комп’ютерах (ОКТдЕ 1 2005, с. 70). 

http://www.microsoft.com/ukraine/news/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://www.presa.ua/
http://www.aironix.ua/
http://www.greenforest.com.ua/
http://www.greenforest.com.ua/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://onlinenews/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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PHP (англ. Personal Home Page Tools) – скриптова мова програмування, була створена для 

генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/PHP), напр.: PHP є 

однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (http://www.studfiles.ru/ 

preview/ 5581350/). 

PLC (англ. Power Line Communication) – відносно нова телекомунікаційна технологія категорії 

«остання миля» (http://uk.likefm.org/artist/PLC), напр.: PLC включає BPL (англ. Broadbandover Power 

Lines) – широкосмугова передача через лінії електропередачі, що забезпечує передачу даних зі 

швидкістю більше 1 Мбіт в секунду, і NPL (англ. Narrowbandover Power Lines) – вузькосмугова передача 

через лінії електропередач з набагато меншими швидкостями передачі даних (http://uk.likefm.org/artist/ 

PLC). 

POST (англ. Power OneSelf Test) – послідовність тестувань ПК BIOS-ом (ІіКТ 2009, с. 343), 

напр.: Крім того, BIOS містить в собі також програму тестування комп’ютера POST (Power-One-

Self-Test) і програму початкового завантаження (Ін 2011, с. 61). 

PPP (англ. Point-to-Point Protocol) – двоточковий протокол канального рівня (Data Link) 

мережевої моделі OSI (http://znaimo.com.ua/PPP_(мережевий протокол)), напр.: Протокол РРР є основою 

для всіх протоколів другого рівня (http://www.turkaramamotoru.com/uk/ppp-21008.html). 

PPPoE (англ. Point-to-Point Protocol over Ethernet) – мережевий протокол канального рівня 

передачі кадрів PPP через Ethernet (http://znaimo.com.ua/PPPoE), напр.: Також, IP-адреса по інший бік 

з’єднання призначається тільки коли PPPoE з’єднання відкрито, дозволяючи динамічне 

перевикористання IP-адрес (http://genomukr.ru/komp-juteri/20855-shho-take-pppoe.html). 

PR (англ. Public Relations) – 1) система інформаційних зв’язків влади з громадськістю; 2) 

реклама (СУМ 2011, с. 305), напр.: В Україні PR є, з одного боку, досить новою сферою діяльності, з 

другого – доволі розвинутою галуззю, яка сьогодні оцінюється в нашій країні десятками, а деколи й 

сотнями мільйонів доларів США (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= article=2369). 

PR-агенція – … виникнення перших приватних PR-агенцій (http://journlib.univ.kiev.ua/index. 

php?act=article=2369). 

PR-бізнес – На нинішньому етапі розвику вітчизняної економіки ринок PR-бізнесу 

представляють такі гравці … (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-бюджет – Витрати за окремими статтями PR-діяльністі в структурі PR-бюджету 

розділились так … (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-відділ – Далі слід ознайомити читачів із видами та перевагами роботи з українськими, 

закордонними PR-агенціями, PR-відділами рекламних компаній та виконанням роботи самотужки 

(http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-діяльність – За бюджетом, що витрачається на PR-діяльність, компанії поділились таким 

чином … (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-напрямок – … поява у штаті багатьох компаній працівників, відповідальних за PR-

напрямок … (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-спеціалісти – Штатні PR-спеціалісти – працівники компаній, що опікуються лише її 

просуванням (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-кампанія – В іншому разі організація, замовляючи PR-кампанію, може змарнувати гроші 

або, ще гірше, зазнати негативних наслідків (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article=2369). 

PR-консульнанти – Як правило, це PR-агенції, рекламні агенції повного циклу або незалежні PR-

консульнанти (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-ринок – Нещодавно в агентстві УНІАН відбулась прес-конференція на тему «Результати 

першого дослідження PR-ринку в Україні»  (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act= article=2369). 

PR-послуги – Цільовою аудиторією стали топ-менеджери великих компаній, що приймають 

рішення стосовно PR (керівники відділів реклами, маркетингу, заступники директора), купують PR-

послуги у спеціалізованих агенцій та планують їх замовляти й надалі у 2007 р. (http://journlib.univ. 

kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-роботи – Самостійне виконання PR-робіт (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article= 

2369). 

PR-партнер – назва агентства (ЄДР 2012). 

PR-підрозділи – Остання інформація – про кількісний склад PR-підрозділів (http://journlib. 

univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 

PR-технології – Потреба вдосконалення багатьох PR-технологій відповідно до особливостей 

вітчизняного ринку (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article=2369). 
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PR-технолог – PR-технолог у межах дослідження об’єкта захопленя вивчає цільові групи – 

акціонерів, керівництво, власників тощо (РтРЗС 2010, с. 385). 

PR-технології (англ. Public Relations-технології) – Для роботи з цією категорією інформації, 

зазвичай залучають фіхівців із PR-технологій (РтРЗС 2010, с. 385). 

PR-служба – Але навіть зателефонувати до PR-служб більшості телеканалів не вдалося (Д, 

№ 140 – 141, 09 – 10.08.2013, с. 18). 

PR-менеджер – Крім журналістів, у PR-менеджери працедавці також охоче беруть 

«колишніх» технічних спеціалістів та психологів (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article =2369). 

PR-фахівці – Причому за останнє десятиліття «чорний» PR як ніколи широко вкорінився в 

грунт вітчизняних політичних реалій як цілком самостійне явище, як квазітехнологія паблік, і, що 

найнебезпечніше, як спосіб мислення і як ледь не професійний кодекс у значної частини українських 

політтехнологів, а також тих зарубіжних (насамперед російських) PR-фахівців, які працюють на 

вітчизняному політичному ринку (http://journlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article=2369). 

PR-хитрощі – А що це у нього за PR-хитрощі? (http://jourmif.unik.lviv.ua/index.php?act=article= 

1389). 

R 

RAID-масив (англ. Redundant Array of Independent/inexpensive Disks-масив) – Однією з таких 

корисних речей є RAID-масиви: більшість сучасних матеріальних плат дозволяє створювати певні їх 

види – хто більше, хто менше (http://blog.vspomf.info/141-raid-masyvy). 

RAM (англ. Random Access Memory) – оперативна пам’ять (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Так як у 

будь-який момент сеансу роботи доступ може виконуватися до будь-якої комірки пам’яті, то цей вид 

пам’яті називають пам’яттю з дозвільною вибіркою RAM (Random Access Memory) (Ін 2011, с. 62). 

RAR (англ. Roshal Archiver) – поширений формат стиснення даних і програма-архіватор 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/RAR), напр.: Розглянемо тепер архіватоп RAR (ОКТдЕ 1 2005, с. 70). 

RDF (англ. Resource Description Framework) – розроблена консорціумом W3C технологія 

семантичної павутини, яка включає в себе середовище опису ресурсів (англ. Resource Description 

Framework, RDF) – визначає загальну архітектуру метаданих і призначена для забезпечення сумісності 

метаданих за допомогою спільної семантики, структури та синтаксису (http://uk.likefm.org/artist/RDF), 

напр.: Resource Description Framework (RDF) – структуру опису ресурсу, основану на XML для 

синтаксису і URІ для посилань (http://ubooks.com.ua/books/000275/inx20.php). 

RDP (англ. Remote Desktop Protocol) – пропріетарний протокол прикладного рівня, куплений 

Microsoft у Citrix, що використовується для забезпечення віддаленої роботи користувача з сервером, на 

якому запущений сервіс термінальних підключень (http://znaimo.com.ua/Remote_Desktop_Protocol), 

напр.: Microsoft позбавило користувачів можливості підключатись за допомогою RDP до «домашніх» 

(Home) випусків Windows, починаючи з XP (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Remote_Desktop_Protocol). 

Reset – дія на позначення вмикання комп’ютера шляхом запуску програм (УМІ 2009, с. 174), 

напр.: Напр. прописую таку конфігурацію яка просто валить програму намертво (щоб лише reset 

допоміг) (УМІ 2009, с. 174). 

RFC (англ. Request For Comments) – документ із серії пронумерованих інформаційних 

документів інтернету, що містить технічні специфікації та стандарти, має широке застосування у 

всесвітній мережі (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/RFC), напр.: Правами на RFC володіє якраз 

товариство інтернету (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/RFC). 

RGB (англ. Red Green Blue) – адитивна колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору, за 

якою червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у  різноманітні кольори  

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/RGB), напр.: Колірна модель RGB призначена сприймати, 

представляти та відображати зображення в електронних системах, таких як телебачення та 

комп’ютери, хоча її також застосовували у традиційній фотографії (http://www.gpedia.com/uk/ 

gpedia/RGB). 

RIFF (англ. Resource Interchange File Format) – один з форматів файлів-контейнерів для  

збереження потокових даних (http://uk.sciencegraph.net/wiki/RIF), напр.: Формат RIFF використовує 

little-endian порядок байтів (молодший байт іде першим) (http://uk.sciencegraph.net/wiki/RIF). 

RISC (англ. Reduced Instruction Set Computing) – архітектура процесорів зі скороченим  набором  

команд (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/RISC), напр.: На противагу СІSC-процесорам усередині 80-х 

років з’явилися процесори архітектури RISC із скороченою системою команд (RISC – Reduced 

Instruction Set Computing) (ОКТдЕ 1 2005, с. 43).  
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RISC-архітектура – Проте останнім часом компанія АМD виготовляє процесори ряду АМD-К6, 

в основі яких знаходиться внутрішнє ядро, виконане за RISC-архітектурою, а зовнішня структура, – 

за архітектурою СІSC (ОКТдЕ 1 2005, с. 44). 

RISC-процесор – Джон Кук із ІВМ Research розробив концепцію RISC-процесора (Reduced 

Instruction Set Computеr), проте комерційним продуктом мікропроцесори з RISC-архітектурою стали 

тільки у 80-х роках (ОКТдЕ 1 2005, с. 76 – 77). 

RMI (англ. Remote Method Invocation) – програмний інтерфейс виклику віддалених методів  

у мові Java (http://www.studfiles.ru/preview/5740087/page:11/), напр.: При старті серверної частини 

програмного продукту створюється RMI реєстр, який дозволяє клієнтським програмам зв’язатись та 

працювати з сервером (МК ДЕТУТ 4 2008, с. 167). 

RPM (англ. Red Hat Package Manager) – менеджер пакунків Red Hat (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/RPM), напр.: База даних RPM ведеться в теці/var/lib/rpm (http://www.gpedia.com/ 

uk/gpedia/RPM). 

RTCP (англ. Real-time Transport Control Protocol) – протокол, використовуваний спільно з RTP 

(http://znaimo.com.ua/RTCP), напр.: RTCP базується на періодичній передачі керуючих пакетів усім 

учасникам сесії, використовуючи той самий механізм розсилки, що і для пакетів (http://znaimo. 

com.ua/RTCP). 

Ruby – це інтерпретована, повністю об’єктно-орієнтована мова програмування з чіткою 

динамічною типізацією (http://uk.likefm.org/artist/Ruby), напр.: «Ruby» був названий так (англ. рубін) 

через жарт, що ходив у колі друзів Мацумото, і був алюзією до назви мови програмування Perl (перлина) 

(http://uk.likefm.org/artist/Ruby). 

S 

SAS (англ. Serial Attached SCSI) – інтерфейс забезпечує підключення по фізичному інтерфейсу, 

аналогічному SATA, пристроїв, керованих набором команд SCSI (http://www.studfiles.ru/preview/ 

5219364/), напр.: У порівнянні з SATA, SAS забезпечує більше розвинену топологію, дозволяючи 

здійснювати паралельне підключення одного пристрою по двох або більше каналах (http://www.studfiles. 

ru/preview/5219364/). 

SATA (англ. Serial Advanced Technology Attachment) – послідовний інтерфейс обміну даними з 

накопичувачами інформації (як правило, з жорсткими дисками). SATA є розвитком інтерфейсу ATA 

(IDE), який після появи SATA був перейменований в PATA (Parallel ATA) (http://www.gpedia. 

com/uk/gpedia/Serial_ATA), напр.: Найпоширенішим є IDE-контролери: ATA, DMA, UDMA, SATA 

(ІіКТ 2009, с. 18). 

SCP (англ. Screening Checkpoint) – вузол управління послугами (http://l-nt.ru/k_o_m_m_u_n_i_k_ 

a_c_i_i_s_v), напр.: SCP є елементом розподіленої платформи і виконує функції управління логікою і 

атрибутами послуг (МК  ДЕТУТ 5 2011, с. 237). 

SCSI (англ. Small Computer Systems Interface) – інтерфейс, розроблений для об’єднання на одній 

шині різних за своїм призначенням пристроїв, таких як тверді диски, накопичувачі на магнітооптичних 

дисках, приводи CD, DVD, стримери, сканери, принтери тощо (http://www.studfiles.ru/preview/5219364/), 

напр.: Жорсткі диски відрізняються насамперед такими характеристиками: ємкістю, тобто обсягом 

інформації, яка вміщується на диск; швидкодією – часом доступу до даних і швидкістю читання та 

запису інформації; тобто типом контролера, до якого приєднується жорсткий диск (частіше – 

IDE/EIDE та різні варианти SCSI) (Ін 2011, с. 64). 

SCSI-адаптер – Щоб зупинитися на конкретній моделі, потрібно: визначити в задачах, які 

потрібно розв’язувати; вибрати тип процесора; зрозуміти, чи потрібний SCSI-контролер (фірма Iwill є 

лідером у виробництві системних плат з вбудованими SCSI-адаптерами); розрахувати потрібний 

максимальний обсяг пам’яті (ОІтКТ 1 2005, с. 25). 

SCSI-диски – Найбільш швидкі і надійні SCSI-диски фірм: Seagate, Quantum, IBM (ОІтКТ 1  

2005, с. 25). 

SCSI-інтерфейс – Для ПК найвищого рівня слід застосовувати тільки дисководи з SCSI-

інтерфейсом (ОІтКТ 1 2005, с. 28). 

SCSI-контролер – Щоб зупинитися на конкретній моделі, потрібно: визначити в задачах, які 

потрібно розв’язувати; вибрати тип процесора; зрозуміти, чи потрібний SCSI-контролер (фірма Iwill 

є лідером у виробництві системних плат зі вбудованими SCSI-адаптерами); розрахувати потрібний 

максимальний обсяг пам’яті (ОІтКТ 1 2005, с. 25). 

SDK (англ. Software Development Kit) – набір із засобів розробки, утиліт і документації, який 

дозволяє програмістам створювати прикладні програми за визначеною технологією або для певної 

платформи (програмної або програмно-апаратної) (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/SDK), напр.: 
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Програміст, як правило, отримує SDK безпосередньо від розробника цільової технології або системи 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/SDK). 

SDRAM (англ. Synchronous Dynamic Random Access Memory) – тип запам’ятовуючого пристрою, 

який використовується в ЕОМ в якості ОЗП (http://studopedia.ru/18_42686_vidi-ta-markuvannya-ozp.htm), 

напр.: Застосовуйте пам’ять SDRAM в модулях DIMMPC 133 (навіть коли використовується шина 100 

МГц – це згодиться при майбутній модернізації) з часом доступу не більше 7 нс (ОІтКТ 1 2005, с. 26). 

SDTV (англ. Standard-Definition Television) – тип телевізійної системи, що забезпечує меншу 

роздільну здатність, ніж HDTV, але вищу, ніж у звичайного аналогового телебачення 

(http://www.turkaramamotoru.com/uk/sdtv), напр.: Термін SDTV часто використовують для позначення 

цифрового телебачення в цілому (http://www.turkaramamotoru.com/uk/sdtv). 

SЕCAM (фр. Sеquentiel Couleur Avec Mеmoire) – система аналогового кольорового телебачення, 

вперше використана у Франції (http://www.turkaramamotoru.com/uk/secam-67060.html), напр.: Як і усі 

аналогові телевізійні стандарти, SECAM є адаптованим і сумісним із старішим монохромним (чорно-

білим) телемовленням (http://www.turkaramamotoru.com/uk/secam-67060.html). 

SELEC (англ. South east European lawen for cement centre) – Південно-східний європейський  

правоохоронний центр (https://yandex.ua/search/?text=SELEC), напр.: У конференції взяли участь 

керівники поліції Німеччини, Австрії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Словенії, Болгарії, Молдови, Боснії 

та Герцеговини, Сербії, Хорватії, Чорногорії, а також представники Європейської Комісії, Інтерполу, 

Європолу, Регіонального центру боротьби зі злочинністю у Південно-Східній Європі SЕLEC (ІЗ, № 6, 

09.02.2012, с. 5). 

SSH (англ. Secure SHell) – мережевий протокол рівня застосування, що дозволяє проводити 

віддалене управління комп’ютером і тунелювання ТСР-з’єднань (наприклад для передачі файлів)  

(http://www.turkaramamotoru.com/uk/ssh-20222.html), напр.: Криптографічний захист протоколу SSH не 

зафіксований, можливий вибір різних алгоритмів шифрування (http://www.turkaramamotoru.com/uk/ssh-

20222.html). 

SGML (англ. Standard Generalized Markup Language) – це деяка метамова, на якій можна 

визначати мову розмітки для документів (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/SGML), напр.: Спочатку 

SGML була розроблена для можливості спільного використання документів, що мають читатися 

машинами, у великих урядових та аерокосмічних проектах (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/SGML). 

SAX (англ. Simple API for XML) – специфікація прикладного програмного інтерфейсу для 

послідовного отримання даних із структурованих XML документів (http://www.turkaramamotoru.com/uk/-

api-for –xml-21803.html), напр.: Аналізатор, який реалізує інтерфейс SAX (англ. SAX Parser), обробляє 

інформацію із XML документа, як єдиний потік даних (http://www.turkaramamotoru.com/uk/simple-api-

for-xml-21803.html). 

SIM-картка (англ. Subscriber Identification Module-картка) – ідентифікаційний модуль абонента у 

вигляді смарт-карти, що застосовується в мобільному зв’язку (мобільний телефон, смартфон, модем та 

інші пристрої абонентського обладнання) (http://www.turkaramamotoru.com/uk/sim-43300.html), напр.: 

Код мережі прописується на SIM-картці абонента (ОВнЗТ 2011, с. 85). 

SIP (англ. Session Initiation Protocol) –протокол прикладного рівня, розроблений IETFMMUSIC 

Working Group, і пропонований стандарт на спосіб установки, зміни і завершення користувацького 

сеансу, що включає мультимедійні елементи, такі як відео або голос, миттєві повідомлення 

(instant messaging), он-лайн-ігри та віртуальну реальність (http://uk.sciencegraph.net/wiki/SIP), напр.: 

SIP – один з протоколів, що лежать в основі Voice over IP (http://uk.sciencegraph.net/wiki/SIP). 

SMS (англ. Short Message Service) – послуга обміну (передачі і прийому) короткими 

повідомленнями в телекомунікаційних мережах, доступна для більшості мобільних телефонів та 

комунікаційних пристроїв, таких як пейджер, модем, КПК, або, навіть, настільний комп’ютер (за 

допомогою функцій програмного забезпечення) (http://uk.likefm.org/artist/SMS), напр.: У зв’язку з 

широким розповсюдженням смартфонів по SMS надсилають посилення на троянські програми, що 

викачують гроші з рахунків абонентів … (ІЗ, № 15, 10.04.2014, с. 18). 

SMS-абоненти – При підключенні послуги дзвоніть на міські номери Росії за 0,15 грн/хв., 

абонентам мобільних операторів Росії за 0,75 грн/хв. Та надсилайте SMS-абонентам в Росію усього за 

0,15 грн (РМ 2013, с. 1). 

SMS-автоматизація – Додаткова SMS-автоматизація в системі «Клієнт-Банк» з 

використанням одноразового паролю у вигляді SMS-повідомлення (БРРФБ 2014, с. 2). 

SMS-акція – У sms-акції можуть взяти участь тільки абоненти «Мегафон» (http://megasite. 

in.ua/72505-shvidka-sms-dopomoga.html). 
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SMS-арт – одна із технік сучасного мистецтва, напр.: Роботи Романа Мініна виконані в техніці 

SMS-арт, який своїми візерунками, орнаментами близький до народної творчості (УМ, № 98, 

07.06.2008, с. 1). 

SMS-банкінг – комплекс послуг, який надається клієнту за допомогою засобів мобільного 

зв’язку (SMS-повідомлень) і дозволяє отримувати дані щодо руху коштів за рахунком, отримувати 

інформаційні повідомлення та виконувати запити до процесингового центру банку для отримання 

інформації та проведення операцій за рахунком (https://www.unicredit.ua/files/Terms_sms_banking0109), 

напр.: «SMS-банкінг» – дозволить постійно бути в курсі будь-яких операцій з карткою (РБU 2013, с. 1). 

SMS-вірус – СБУ називає поширення SMS-вірусу диверсією Росії (http://www.prada.com.ua/ 

news/2014/09/3/7036605/?attempt=1). 

SMS-виклик – Відтепер телефони «102», що у міліцейських частинах обладнані додатковими 

спеціальними технічними і програмними засобами для транслювання SMS-викликів з центрів 

оперативної підтримки (ІЗ, № 9, 04.03.2011, с. 5). 

SMS-відповідь – Під час SMS-спілкування: … бажано підтверджувати отримання текстового 

послання SMS-відповіддю … (ІЗ, № 38, 18.09.2014, с. 23). 

SMS-вікторина – SMS-вікторину призупинено через «не до кінця відомі МЗС причини» (Н, 

№ 25, 01.12.2007, с. 1). 

SMS-голосування – Результати SMS-голосування у рамках національного відбора на 

«Євробачення-2014» були сфальшовані (http://teleprostir.com/exclusive/show). 

SMS-гра – Супер приз від суперкубку! Нова SMS-гра від «Інтера»! (http://inter.ua/uk/news/2007/ 

07/05/2094). 

SMS-довідка – SMS-довідка виявилася дуже зручною та інформативною (УМ, № 100, 

03.06.2006, с. 2). 

SMS-допомога – Швидку SMS-допомогу може надати будь-який абонент Мегафона, 

відправивши SMS на номер 5035 (http://megasite.in.ua/72505-shvidka-sms-dopomoga.html). 

SMS-запит – Для отримання довідки про наявність вільних місць у поїздах з мобільного 

телефону відправте на короткий номер 10312 SMS-запит наступного змісту … (http://allmobile. 

ua/forum/mobil-nyi-kontent/1025). 

SMS-інструкція – Дотримуючись SMS-інструкцій, збережіть необхідні настройки у своєму 

мобільному телефоні (ВЗ, № 98, 05.06.2006, с. 2). 

SMS-інформування – Також Вашу картку «Універсальна» автоматично та безкоштовно 

підключено до сервісу «SMS-інформування» (РПр 2013, с. 13). 

SMS-код – На Ваш телефон надійде SMS-код для підтвердження реєстрації та входу до 

системи (РПр 2013, с. 11). 

SMS-команда – Повний перелік SMS-команд Ви можете переглянути на сайті www.pb.ua 

(РПр 2013, с. 13). 

SMS-конкурс – SMS-конкурс на кращий девіз (Д, № 195, 10.11.2006, с. 2). 

SMS-лист – А про вкидання в поштові скриньки яскравих буклетів і розсилку SMS-листів 

відповідної тематики годі й казати (ІЗ, № 1 – 2, 10.01.2013, с. 10). 

SMS-маркетинг – Проте варто звернути увагу на те, що попри наявність різних можливостей 

комунікації зі споживачами за допомогою мобільного маркетингу, все ж в Україні синонімом 

мобільного маркетингу залишається SMS-маркетинг (http://nauka.zinet.info/22/semyonova.php). 

SMS-опитування – Нагадаємо, з першого травня по перше серпня 2011 року Луцька міська рада 

планує провести SMS-опитування серед луганчан, аби визначити їх ставлення щодо житлово-

комунальних служб міста (http://www.volynnews. com/news/city/). 

SMS-оповіщення – Після здійснення платежу на Ваш мобільний телефон надходить SMS-

оповіщення (РПрРп 2013, с. 1). 

SMS-пакет – Обмінюйте бонуси на послуги зв’язку від МТС (гроші на рахунок MMS/SMS-

пакети, знижку на розмови) та на подарунки від партнерів МТС (передплата на журнали, ваучери 

знижок) (РМ 2013, с. 1). 

SMS-пароль – Наші клієнти першими у світі почали користуватися одноразовими SMS-

паролями (РПр 2013, с. 5). 

SMS-повідомлення – За різними оцінками, спам займає від трьох до десяти відсотків SMS-

повідомлень, а на електронній пошті ці показники коливаються в межах від 70 до 90 відсотків (ІЗ, 

№ 15, 10.04.2014, с. 18). 

SMS-прогнозування – Кошти, отримані від SMS-прогнозування рекорду, радіостанція 

збільшить удвічі й передасть центру лікувальної педагогіки (ВЗ, № 69, 19 – 25.04.2007, с. 2). 

https://www/
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SMS-послуга – SMS-послуги – це нові можливості для отримання цікавої інформації та 

корисного контенту без зайвих зусиль (http://www.ukrlib.com.ua/pub/printout.php?id=24). 

SMS-підтримка – … українська співачка не змогла одержати достатньої SMS-підтримки у 

своїх же співвітчизників (Н, № 24, 27.12.2007, с. 1). 

SMS-розсилка – Однак, після того як користувач вказував його, він не лише отримував доступ 

до контенту, а й підписувався на SMS-розсилку з сайту (http://ukr-net.info/2457/). 

SMS-сервіс – «… формуються голосовими послугами і SMS-сервісом» (Н, № 27, 06.02.2008, 

с. 1). 

SMS-спам – Не менш значущою проблемою залишається  також SMS-спам (http://nauka.zinet. 

info/22/semyonova.php). 

SMS-спілкування – Під час SMS-спілкування потрібно формулювати інформацію якомога 

стисліше … (ІЗ, № 38, 18.09.2014, с. 23). 

SMS-шахраї – Спам у жовтні: SMS-шахраї і збільшення небезпечних вкладень в спамі 

(http://ukr- net.info/2457/). 

SMS-шлюз – Корпоративні SMS-шлюзи купуються великими компаніями для оперативного 

доступу до баз даних, робочих додатків і оперативного оприлюднення персоналу (http://www.ipmoney. 

info/uk/informacionnaya-bezopasnost/162.html).  

SMS-щоденник – сервіс надання шкільної інформації в будь-який час і в будь-якому місці за 

допомогою SMS-розсилки (http://megasite.in.ua/91228-sms.html), напр.: Сервіс «SMS-щоденник» 

представляє собою електронну версію звичайного щоденника – базу даних, в якій зберігаються всі 

оцінки та повідомлення вчителів (http://megasite.in.ua/91228-sms.html). 

SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol) – протокол, який використовується для пересилання 

електронної пошти до поштового сервера або з клієнта-комп’ютера, або між поштовими серверами 

(http://www.turkaramamotoru.com/uk/smtp-20197.html), напр.: Наприклад, найвідоміший інтернет-браузер 

Internet Exploer використовує порт 80, поштової програми (наприклад, Out look Expreess), 

використовують відразу 2 порти, для відправки пошти SMTP порт 25 та для прийому РОР порт 110 

(ЗМР 2 2009, с. 54). 

SNMP (англ. Simple Network Management Protocol) – протокол керування мережами зв’язку на 

основі архітектури TCP/IP (http://www.turkaramamotoru.com/uk/snmp-20204.html), напр.: До 

підтримуючих SNMP пристроїв відносяться маршрутизатори, комунікатори, сервери, робочі станції, 

принтери, модемні стійки та інші (http://znaimo.com.ua/SNMP). 

SOAP (англ. Simple Object Access Protocol) – протокол обміну структурованими повідомленнями 

в розподілених обчислювальних системах, базується на форматі XML (http://www.turkaramamotoru. 

com/uk/soap-21808.html), напр.: Спочатку SOAP призначався, в основному, для реалізації віддаленого 

виклику процедур (RPC), а назва була абревіатурою: Simple Object Access Protocol – простий протокол 

доступу до об’єктів (http://www.turkaramamotoru.com/uk/soap-21808.html). 

SOAP-протокол – Оскільки, модель SOAP каналів (з’єднань) прекрасно працює в контексті 

моделі НТТР запитів-відповідей, то можливо легко встановити з’єднання на базі існуючих фаєрволів чи 

проксі-серверів без жодних модифікацій самого SOAP-протоколу (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/ 

SOAP). 

SOCKS (англ. SOCKet Secure) – мережевий протокол, який дозволяє клієнт-серверним додаткам 

прозоро використовувати сервіси за  міжмережевими екранами  (фаєрволами) (http://studopedia.su/ 

5_1850_protokoli-SSL-SOCKS-IPSec-PPTP-LF-LTF.html), напр.: До того ж, працювати з технологією 

SOCKS дуже зручно (ЗМР 2 2009, с. 70). 

SOCKS-сервер – Проте є декілька принципових відмінностей технологій SOCKS-серверів і 

проксі-серверів (ЗМР  2 2009, с. 70). 

SOCKS-протокол – Ще один спосіб забезпечення анонімності, найнадійніший на теперішній 

час, ‒ використання SOCKS-протоколів (ЗМР 2 2009, с. 70). 

SPA (англ. Sanitas Pro Aqua) – це процедурний комплекс, який спрямований на поліпшення 

фізичного і духовного стану людини (http://medictest.net/dermatologiya/147-spaspa-proceduri.html), напр.: 

З рекламною ж метою неонові літери «SPA» запалилися на фасадах готелів, фітнес-клубів і банних 

комплексів (http://www.mako.ru/ua/index.php?Show_aux_page=406). 

SPA-бум – Якщо в країнах Заходу, Ближнього й Далекого Сходу, а також на американському 

континенті SPA-бум прокотився 25 – 30 років тому, то в Росії spa індустрія залишається поки що 

доволі новою галуззю (експерти говорять про 12 – 14 років, не більше), втім, вона доволі швидко 

розвивається (http://www.mako.ru/ua/index.php? show_aux_page=406). 

http://www.ukrlib.com.ua/
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http://www/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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SPA-комплекс – Наші проектувальники та дизайнери мають позитивний досвід створення як 

повноцінних SPA-центрів, так і невеликих spa-салонів і окремих spa-зон у складі великих SPA-комплексів 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=375). 

SPA-центр – Обладнання для SPA-салонів і SPA-центрів сьогодні вельми різноманітне 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=376). 

SPA-салон – Обладнання для SPA-салонів і SPA-центрів сьогодні вельми різноманітне 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=376). 

SPA-обладнання – Спеціалісти відзначають виняткову важливість такого питання, як 

своєчасність вибору та встановлення SPA-обладнання  (http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_ 

page=376). 

SPA-зона – Наші проектувальники та дизайнери мають позитивний досвід створення як 

повноцінних SPA-центрів, так і невеликих spa-салонів і окремих spa-зон у складі великих SPA-комплексів 

(http://www.mako.ru/ua/index.php?show_aux_page=375). 

SPAM  масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не 

висловили бажання її одержувати (http://bibl.com.ua/voennoe/3462/index.html?page=9), напр.: Слово 

«spam» кидалось у вічі на кожному кроці: воно було у вітринах магазинів, у салонах автобусів і 

трамваїв, на фасадах будинків, його можна було почути по радіо та прочитати на сторінках газет 

(ІЗ, № 15, 10.04.2014, с. 19). 

SPSS (англ. Statistical Package for the Social Sciences) – програмне забезпечення, що з 1968 року 

розвивається для статистичного аналізу даних (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/SPSS), напр.: Крім того, 

делегати ознайомилися з новим програмним забезпеченням Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), призначеним для здійснення статистичної обробки інформації в глобальних масштабах і 

прогностичної аналітики, та отримали базові навички роботи з ними (ІЗ, № 16, 17.04.2014, с. 13). 

SRAM (англ. Static Random Access Memory) – статична пам’ять, яка є конструктивно складнішим 

і дорожчим типом пам’яті RAM та використовується в основному для кеш-пам’яті, пам’яті DRAM 

виготовлюються на основі конденсаторів невеликої ємності, які швидко втрачають заряд, тому 

інформацію приходиться оновлювати через певні проміжки часу щоб уникнути втрати даних 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/DRAM), напр.: Кеш-пам’ять третього рівня виконується на 

швидкодіючих мікросхемах типу SRAM і розміщується на материнській платі поблизу процесора 

(ОКТдЕ 1 2005, с. 46). 

SVGA (англ. Super Video Graphics Array) – відеоадаптер та відповідний стандарт дисплеїв. 

Забезпечує більш високу роздільність, ніж стандарт VGA (https://www.newikis.com/uk/wiki/SVGA), 

напр.: Зараз застосовуються відеоадаптери SVGA, які забезпечують відтворення до 16,7 мільйонів 

кольорів із можливістю довільного вибору роздільної спроможності екрану зі стандартного ряду 

значень (ОКТдЕ 1 2005, с. 54). 

SWIFT (англ. Society for World wide Interbank Financial Telecommunications) – Міжнародна  

міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів (http://bibl.com.ua/finansi/ 

7058/index.html), напр.: У день через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій, що включають 

грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки на загальну суму більше мільярда 

євро (http://bibl.com.ua/finansi/7058/index.html). 

T 

TCP (англ. Transmission Control Protocol) – це транспортний механізм, який надає потік даних з 

попередньо встановленого з’єднання, за рахунок чого гарантує безпомилкове отримання даних 

(ЗМР 2 2009, с. 52), напр.: Протокол TCP – це протокол транспортного рівня (ОКТдЕ 1 2005, с. 560). 

TCP/IP (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – протокол керування передаванням 

протокол Internet (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Стек-протоколів TCP/IP – набір мережевих протоколів, на 

яких базується інтернет (ЗМР 2 2009, с. 52). 

TCP-пакет – В результаті скінченого числа пересилань TCP-пакет досягає адресата 

(ОКТдЕ 1 2005, с. 561). 

TCP-з’єднання – Протокол FTP працює одночасно з двома TCP-з’єднаннями між сервером і 

клієнтом (ОКТдЕ 1  2005, с. 561). 

U 

UART (англ. Universal Asynchronous Receiver Transmitter) – тип асинхроного приймач-

передавача, компонент комп’ютерів та периферії, що переводить дані між паралельною та послідовною 

формами (http://www.gpedia.com/uk/gpedia/UART), напр.: За умовами гранту, український художник 

повинен вивчити французьку. І в цьому йому допоможе UART (ДТ, № 38, 19 – 25.10.2013, с. 13). 
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UPS (англ. Uninterruptable Power Supply) – автоматичний пристрій, що дає можливість 

підключеному обладнанню деякий час працювати від акумуляторів ДБЖ при зникненні електричного 

струму в мережі або при виході його параметрів за допустимі норми. Крім того, ДБЖ здатне коригувати 

параметри (напругу, частоту) електроживлення. Часто застосовується для забезпечення безперебійної 

роботи комп’ютерів (http://sven.ua/ua/media/publications/e57919/), напр.: Джерела безперебійного 

живлення (ДБЖ (UPS)) – захищають обчислювальні пристрої від перебоїв електропостачання 

(ОІтКТ 1 2005, с. 24).  

URL (англ. Uniform Resource Locator) – універсальна адреса ресурсу, адреса веб-вузла (ІіКТ 

2009, с. 343), напр.: Для ідентифікації ресурсів мережі (файлів, web-сторінок) використовується адреса 

URL (англ. Universal Resource Locator), яка складається з трьох частин … (ОІтКТ 3 2005, с. 252).  

URL-адреса – При переміщенні курсору на посиланні він має вигляд руки з вказівним пальцем, а в 

рядку статусу браузера (в нижній частині вікна) з’являється URL-адреса гіперпосилання 

(ОІтКТ 3 2005, с. 255).  

USB (англ. Universal Serial Bus) – 1) порт ПК (ІіКТ 2009, с. 343), напр.: Пристрої цього типу 

вмикаються в спеціальний порт, наявний на звуковій карті, або порт USB (ОКТдЕ 1  2005, с. 62); 2) 

назва інтерфейсу, напр.: Річ у тім, що одна із запонок є безпровідною точкою доступу Wi-Fi з 

інтерфейсом USB, а друга – флешкою ємністю 2 ГБ (ІЗ, № 5, 02.02.2012, с. 30); 3) назва шини, напр.: 

Продуктивність шини USB відносно невелика і складає до 1,5 Мбіт/с, але для таких пристроїв, як 

клавіатура, мишка, модем, джойстик і т.п., цього достатньо (ОКТдЕ 1  2005, с. 70). 

USB-вхід – Ваші мобільні пристрої за допомогою USB-вхіду підключають до зарядного 

пристрою USB (http://www.jung.de/ua/878/usb/). 

USB-роз’єм – Зарядний пристрій з USB-роз’ємами (назва статті) (http://www.jung.de/ua/878/ 

usb/). 

USB-модем (англ. Universal Serial Bus-modem) – PEOPLEnet пропонує своїм клієнтам новий 

пристрій для підключення до швидкісного мобільного інтернету – USB-модем U 1 – за зниженими 

цінами (http://www.peoplenet.ua/press/release/?d=382).  

USB-кабель – Приміром, у його пакетне оснащення входить камера, а через USB-кабель можна 

підключати різні додаткові прилади, як то клавіатуру чи принтер (http://www.dw.de/wepad+німецька-

відповідь-на-шзфв.а-5463690). 

USB-накопичувач – Допомогли відомості про Налджахі, що зберігалися на втраченому USB-

накопичувачі (ІЗ, № 21, 24.05.2012, с. 26). 

USB-порт – Цей [USB-мікроскоп] мікроскоп через USB-порт підключається до вашого 

ноутбука чи комп’ютера (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 46). 

USB-пристрій – По суті, такий кабель являє собою перехідник: один кінець підключається до 

порту mini/microUSB в планшеті, а в другий можна підключити флешку або інший USB-пристрій 

(http://xaysmays.blogspot.com/2013/10/blog-post_7.html). 

USB-штекер – Зокрема, для зараження комп’ютерів і перехоплення інформації можуть 

використовуватися спеціальні передавальні пристрої, порайонно вмонтовані в USB-штекер в кабелі 

(http://pkhelp.net.ua/novosti/novosti-intemeta/). 

USB-мікроскоп – Цей [USB-мікроскоп] мікроскоп через USB-порт підключається до вашого 

ноутбука чи комп’ютера (М1, № 194 – 195, 25 – 26.10.2013, с. 46). 

USB-Токен – Максимальний рівень захисту ключа електронно-цифрового підпису (ЕЦП) 

забезпечується використанням USB-Токену «iBank 2 Key» (РРФБ 2014, с. 2). 

V 

VBA (англ. Visual Basic for Applications) – дещо спрощена реалізація мови програмуванняVisual 

Basic, вбудована в лінійку продуктів Microsoft Office (включаючи версії для Mac OS), а також до 

багатьох інших програмних пакетів, такі як AutoCAD, WordPerfect і ESRI ArcGIS. VBA покриває і 

розширює функціональність спеціалізованих макросів, що раніше використалися, таких як WordBasic 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia/), напр.: Додаток Access має засоби для створення макросів, а також 

можливість для роботи з мовою програмування Visual Basic for Applications (VBA) (ОІтКТ 3 2005, с. 15). 

VBA-макроси – Більш складні VBA-макроси – це написані спеціалістами з програмування 

програми, які дозволять використовувати різноманітні команди на комп’ютері (Ін 2011, с. 194). 

VBA-модуль – Спочатку вміст VBA-модуля не відображається в цьому вікні (ОКТдЕ 1 2005, 

с. 501). 

VBA-код – Макрорекордер протоколює усі виконувані користувачем дії і перетворює їх у VBA-

код (ОКТдЕ 1 2005, с. 498). 
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VLB (англ. VESA Local Bus) – локальна шина стандарту VESA (http://litceymos.ru/itbeitc/ 

Пристрій+Сучасна+відеокарта), напр.: Назва інтерфейсу VLB перекладається як локальна шина 

стандарту VESA (VESALocalBus) (ОКТдЕ 1 2005, с. 69). 

VIP (англ. Very Important Persone) – абревіатура, уживана (також і в офіційних документах) для 

позначення відомих державних і політичних діячів, впливових чиновників, знаменитих людей зі світу 

культури та мистецтва, які мають привілеї в аеропортах (спеціальні зали), на транспорті тощо (СУМ 

2011, с. 237), напр.: Оператор мобільного зв’язку «МТС Україна» повідомляє про збільшення кількості 

абонентів, які отримали від оператора статус VIP і персонального консультанта в соll-центрі (http:// 

company.mts.com.ua/ukr/pressre1eases.php?news_id=5733). 

VIP-абонент – Наприклад, у VIP-абонента вже немає необхідності повторно розповідати про 

свою проблему, оскільки всі питання вирішуються з одним особистим консультантом 

(http://company.mts.ua/ua/news/press-relizy/4275-u-mts). 

VIP-абітурієнти – В УЦОЯО обіцяють не робити винятків для VIP-абітурієнтів і 

наголошують, що реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання завершить для всіх 

однаково (http://pedpresa.com.ua/blog/tag/abiturijenty/page/7). 

VIP-аварія – Стали відомі жахливі подробиці VIP-аварії, в якій постраждали 11 осіб 

(http://finansmir.bbcity.ru/viewtopic.php?id=934). 

VIP-автівки – Крім того, мало хто з українців знає, що побутова техніка відомих світових 

брендів і навіть VIP-автівки міжнародного класу їздять на українських «мізках» (Д, № 90, 29.05.2012, 

с. 7). 

VIP-автор – На відміну від справжніх блогів, які є приватною територією їхнього власника, 

VIP-автори почуватимуться зобов’язаними надавати своїм записам бодай якусь публіцистичну форму 

та актуальність (http://prima.franko.lviv.ua/faculty/jur/vypusk7/n10/tele-and_radio_journalism-). 

VIP-автомобілі – автомобілі VIP-персон, напр.: Після оприлюднення цієї інформації в пресі, 

прем’єр Микола Азаров назвав її «плітками», у відповідь газета «Дело» опублікувала офіційне 

оголошення з Вісника держзакупівель про наміри придбати VIP-автомобілі для МВС (http://www. 

epravda.com.ua/news/2010/07/22/242368/). 

VIP-авто – А неподалік Києва, в Гостомелі, був виявлений ангар з автопарком дорогих VIP-

авто, що належали молодшому синові українського президента – Віктору (http://palm.newsru.ua/ 

auto/26feb2014/propal.html). 

VIP-автотуризм – Зупинка українського експорту до Росії, зростання суми компенсації за 

рішення ЄСПЛ стосовно України, боротьба Азарова з «п’яними аваріями» держслужбовців та 

український VIP-автотуризм у Монако – на шпальтах українських газет 15 серпня (http://www. 

bbc.com/ukrainian/press_review/2013/08/130815). 

VIP-автопарк – Самооборона знайшла у Гостомелі цілий VIP-автопарк на складах депутата 

Ірпінської ради Юрія Прилипка, який імовірно в ніч на суботу перевезли з Межигір’я (http://zhitomir-

online.com/ukraine/25521-samooborona). 

VIP-агітатор – Крім представників Партії регіонів, за словами Єфремова, серед VIP-

агітаторів є Світлана Фабрикант із Сильної України, Олег Зарубінський із Народної партії, які 

входять до цього списку (http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1382527). 

VIP-адресати – Росія продовжує антиукраїнську кампанію для VIP-адресатів (http://vidido.ua/ 

index.php/poglyad/comments/). 

VIP-арештант – засуджені VIP-персони, напр.: Всім стало ясно, що є масові і системні 

порушення. Інші в’язні перебувають в значно гіршому становищі у порівнянні з VIP-арештантами (Ти, 

№ 58, 30.05.2012, с. 1). 

VIP-банкінг – VIP-банкінг від АБ «УКРГАЗБАНК» – це класичні банківські послуги з найвищим 

сервісом та спеціальними умовами (http://www.ukrgasbank.com/ukr/personal/vip/). 

VIP-бар – Зона складається з двох окремих майданчиків з VIP-барами (http://nsc-olimpiyskiy. 

com.ua/ua/conference_events/halls/24844). 

VIP-блог – Тобто, з погляду згаданого медіакритика, «головна домінанта блогосфери – свобода 

дій – у VIP-блогах (само)обмежена (http://prima.franko.lviv.ua/faculty/jur/vypusk7/). 

VIP-будиночки – До Ваших послуг: …. Окремі VIP-будиночки для ділових зустрічей із 

комп’ютером та WI-FI (УМ, № 85, 14.06.2012, с. 5). 

VIP-в’язні – засуджені VIP-персони, напр.: VIP-в’язнів на зоні годують не баландою, як 

звичайних зеків (http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1575247). 
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VIP-вагон – Нещодавно web-сайт «Коментарі» опублікував інформацію про нібито 

використання Головою Верховної Ради України Рибаком 5 серпня 2013 VIP-вагону в районі міста Луцьк 

(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1591325). 

VIP-варіант – Консьєрж-сервіс передбачає і VIP-варіант зустрічі – це доставка пасажира за 

вказаною ним адресою на автомобілі представницького класу (http://megasite.in.ua/42895). 

VIP-вечірка – вечірка для VIP-персон, напр.: І щоби закінчіти з переліком амбіційних претензій 

Хомича, згадаймо, як зацікавлено-детально він змальовує VIP-вечірку й позиціонує на ній свого 

персонажа – цей світ гламуру вабить обох (УМ, № 162, 31.10.2012, с. 13). 

VIP-Великдень – VIP-Великдень: Як святкували українські політики. Фото. Відео (http:// 

galinfo.com.ua/video/vipvelykden). 

VIP-версія – Як відомо торік на «АвтоВАЗі» була створена і випущена VIP-версія моделі Largus 

(http://newsone.ws/cars/na-avtovazi-stvorili-vip-versiya-28-10-2015). 

VIP-відділення – відділення в банку для VIP-персон, напр.: При пограбуванні VIP-відділення 

«ПриватБанку» в місті Донецк убито 5 чоловік (http://nika-audita.io.ua/s192449/). 

VIP-відділ – Спеціальне обслуговування гідами VIP-відділів передбачає регулярне відвідування 

обраного готелю не менше 3-х разів на тиждень в Туреччині (http://www.podillya-travel.com/ua/). 

VIP-відпочинок – Політики вирішили влаштувати VIP-відпочинок у закритому 

«парламентському клубі» (http://tsn.ua/politika/287142.html). 

VIP-візитка – Vip-візитки – неповторний стиль, якість та довговічність (http://active-print. 

kiev.ua/ua/vizitki-vip.htm). 

VIP-винуватці – Чи покарали хоч когось з десятків VIP-винуватців ДТП? (http://tech. 

obozrevatel.com/tag/dtp/p32.htm). 

VIP-втікачі – Утім, спокійно гуляти на волі Єфремову не дали. Маючи сумні приклади з VIP-

втікачами, МВС встановило за колишнім нардепом цілодобове спостереження, за кордон «не злиняє 

… » (ВЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 3). 

VIP-гараж – гараж VIP-персони, напр.: У квітні, традиційному місці для оприлюднення 

декларацій про доходи, українська влада вивернула свої кишені, а заразом і привідчинила двері у свої 

VIP-гаражі (ЄН, 10.04.2011, с. 1). 

VIP-гості – У 2008 року УНІАН разом з каналом запустили проект «Re: Акція» – аналітичний 

щоденник, в якому події дня в прямому ефірі коментують vip-гості (політики-ньюсмейкери), експерти і 

журналісти (http://ekomik.ru/press-reliz/4059.html). 

VIP-готель  – готель для VIP-персон, напр.: Шуфрич в заповіднику влаштував vip-готель (назва 

статті в мережі Інтернет) (http://www.mukachevo.net/ua/News/view/71655). 

VIP-гравець – … а жаль, щоб скористатися таким розпродажем, потрібно грати на Poker 

stars і наполегливо заробляти очки vip-гравця  (http://www.nashpoker.net/ua/directory/). 

VIP-гулянка – свято або вечірка для VIP-персон, напр.: На питання, хто саме розщедрився на 

таке масштабне свято, робітники, задіяні в організації vip-гулянки, відповідають ухильно (http:// 

tabloid.pravda.com.ua/focus/4d08865d6d588/). 

VIP-делегація – У 2000 році тоді ще донецький губернатор Віктор Янукович разом з 

харківським колегою Євгеном Кушнаревим возили на Ігри до Сіднею українську VIP-делегацію 

(http://www.chas.cv.ua/34_04/rot.html). 

VIP-дівчата – повії, які обслуговують VIP-клієнтів, напр.: Зокрема VIP-дівчата, які володіють 

іноземними мовами, братимуть із туристів не 100 євро на годину, як зараз, а 200 (http://life. 

pravda.com.ua/society/2012/05/31/103519/). 

VIP-діти – діти можновладців, та відомих людей мистецтва і культури, напр.: І тепер VIP-діти 

знають напевно, що будь-які позамежні розваги їм зійдуть з рук, завдяки їх впливовим татам 

(http://megasite.in.ua/46897-seks-rabinya-dlya-vip-ditejj). 

VIP-ДТП – дорожно-транспортна пригода за участю віп-особи, напр.: VIP-ДТП: український 

ракурс (http://domik.ua/novosti/vip-dtp-ukrayinskij-rakurs-n183256.html). 

VIP-екскурсія – Цікаво, що у «позитивний світ» VIP-екскурсія потрапила, за звичкою 

обійшовши закон (http://mynews-in.net/news/2013-01-15/3612416.html). 

VIP-жінки – VIP-жінка української науки (http://nauka.in.ua/news/articles/article_detail/1276). 

VIP-житло – Українські адмірали отримують VIP-житло на всіх родичів, поки військові 

тудяться у гуртожитках (http://wartime.org.ua/7883). 

VIP-чиновник – Хтось із vip-чиновників показав десятки мільйонів прибутку, а хтось – досить 

скромні суми (http://agent.ua/review/articles/24461). 
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VIP-заклад – Вони більш дорогі, такі може собі дозволити саме VIP-заклад (http://ua.hotelexpo. 

com.ua/view.market_news/mode.view/id.238/). 

VIP-зала – Клубна картка Priority Pass (для карток типу Platinum) – найбільша та 

найпрестижніша незалежна програма доступу до VIP-залів міжнародних аеропортів (РБU 2013, с. 1). 

VIP-запрошення – VIP-абонент діє протягом терміну фестивалю (11 – 19 липня 2014) і 

передбачає: VIP-запрошення на 1 персону на урочисте відкриття фестивалю 11 липня 2014 в 

Одеському національному театрі опери та балету (Червона доріжка, VIP-місце, парковка) 

(http://oiff.com.ua/ua/viewers/vip.htm). 

VIP-зона – це окрема трибуна з парасолями і пронумерованими кріслами (http://peregony. 

info/drift/), напр.: На відміну від звичайної дерев’яної трибуни, глядач VIP-зони отримує окреме 

персональне місце, закріплене за ним у квитку (http://peregony.info/drift/). 

VIP-інтерв’ю – VIP-інтерв’ю: інформаційна війна акціонерів «Київстару» (http://media.mabila. 

ua/ua/articles/2007/04/19/6902.html). 

VIP-камера – камери в СІЗО (в’язниці) з покращеними умовами утримання, напр.: Окремо 

наголошується, що VIP-камер або так званих «платних камер» у Київському чи іншому слідчому 

ізоляторі, який входить у структуру державної пенітенціарної служби України, не існує 

(http://ua.korrespondent.net/ukraine/1251327). 

VIP-квартира – житло для високопосадовців, відомих діячів культури, мистецтва та дуже 

заможних людей, напр.: Рішення про виділення VIP-квартир високопосадовцям ухвалюють офіцери з 

житлової комісії, на яких роками та навіть десятиліттями моляться вісім тисяч безквартирних 

військовослужбовців Києва, йдеться в сюжеті програми «Гроші» (http://tsn.ua/ukrayina/315709.html). 

VIP-квітки – На благодійному аукціоні фонду він особисто представив один із лотів – VIP-

квітки на фінал чемпіонату (http://klichko.org/news/?id=21932). 

VIP-клієнт – Новим VIP-клієнтом Лук’янівського СІЗО може стати колишній керівник 

парламентської фракції Партії регіонів, екс-голова Луганської облдержадміністрації Олександр 

Єфремов (ВЗ, № 19, 19 – 25.02.2015, с. 3). 

VIP-клас – … навіть заможного клієнта просто «з вулиці» в заклад VIP-класу не пустять 

(http://ua.hotelexpo.com.ua/view.market_news/mode.view/id.238/). 

VIP-клуб – клуб для VIP-персон, напр.: Стати почесним учасником «VIP-клуб» АТ 

«Ощадбанк» – утримувачем преміальної картки від АТ «Ощадбанк» (http://www.oschadbank.ua/ 

ua/private/vip_club/). 

VIP-код – При реєстрації вкажіть VIP-код AS2253UGA (http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/). 

VIP-комплекція – При цьому літак у VIP-комплектації може стати останнім Ту-154М, 

побудованим у Росії (http://ua.korrespondent.net/world/russia/1474040). 

VIP-куля – Польоти на VIP-кулях і годування страусів (ВК, № 23, 13.06.2013, с. 6). 

VIP-лаунж – Навесні 2012-го відома звукова компанія викупила 20-річне право на 

перейменування будівлі у Dol by Theatre і вже у неділю готова представити нову начинку: VIP-лаунж 

та удосконалену систему звуку (5.1 surroundsound), яку, як обіцяють, зможуть оцінити не лише гості 

церемонії (посадочних місць у залі – 3332), а й 1,2 мільярда телеглядачів у більш ніж 225 країнах (УМ, 

№ 29, 22 – 23.02.2013, с. 20). 

VIP-літак – Користуватися VIP-літаком, крім Шойгу, зможуть і інші високосадовці 

Міністерства оборони (http://ua.korrespondent.net/world/russia/1474040). 

VIP-ложа – ложа в театрі або на стадіоні для високопосадовців, напр.: Як не заповнювали VIP-

ложі на українських стадіонах, відсутність високих гостей була надто помітною (Д, № 110 – 111, 27 – 

28.06.2012, с. 5). 

VIP-лот – Стартова ціна VIP-лота 28 мільонів 932 тисячі гривень (ВЗ, № 10, 29.01 – 

04.02.2015, с. 10). 

VIP-лімузин – До повітряної кулі – на VIP-лімузині (ВК, № 23, 13.06.2013, с. 6). 

VIP-ліцей – VIP-ліцей № 100 «Поділ», в якому навчаються діти Віктора Ющенка і Леоніда 

Черновецького, зустрічав День знань надраєною до блиску паркетною підлогою і гігантською ікебаною 

з повітряних кульок (http://www.newsru.ua/arch/press/02sep2013/denznan.html). 

VIP-майданчик – Вертолітний VIP-майданчик Януковича на Черкащині подорожчав (http://ua. 

comments.ua/politics/171827). 

VIP-масаж – VIP-масаж – це розминка, розтирання тіла, м’язів, м’яких тканин і шкіри, яка 

викликає емоції любовного збудження (http://www.cat.if.ua/news/vip-masazh/). 

VIP-машина – Щербань є лідером серед своїх колег іще в одній «номінації» – він володіє 

найбільшим автопарком VIP-машин (http://analitica.kiev.ua/info/4372-dokument.html). 

http://peregony/
http://ua.korrespondent/
http://tsn.ua/ukrayina/
http://ua.hotelexpo/
http://ua.korrespondent.net/
http://www.newsru/
http://ua/
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VIP-містечко – Як дізналися журналісти, масштабне VIP-містечко під Сімеїзом починав 

будувати Ільгам Рагімов – один із трьох найліпших друзів Путіна (http://tsn.ua/politika/340411.html). 

VIP-обслуговування – А от при VIP-обслуговуванні один офіціант відповідає за один столик 

або навіть одного гостя (http://ua.hotelexpo.com.ua/view.market_news/mode.view). 

VIP-об’єкт – Безпека для VIP-об’єктів (http://www.spv.ua/kix/zik/Zamki_i_kluchi_2.pdf). 

VIP-особняк – ЗМІ: Екс-прокурор Гайсинський володіє VIP-особняком у центрі Києва (http:// 

yearago.unian.ua/society/767324-zmi-html). 

VIP-особа – … що власне вчинила, виголосила, пообіцяла  ця VIP-особа (http://www.studfiles. 

ru/preview/2265365/page:8/). 

VIP-офіс – Для комфортного обслуговування великих платників податківці створили їм окремий 

VIP-офіс у столиці (https://sites.google.com/a/podatok.org/ukr/news/feed/). 

VIP-палата – лікарняна палата з покращенними умовами перебування та лікування, напр.: 

Державна пенітенціарна служба оприлюднила відео VIP-палати, яку підготували в Лікарні швидкої 

допомоги для екс-глави МВС Юрія Луценка (http://ukr.obozrevatel.com/crime/08653.htm). 

VIP-пара – І справді, торік чимало VIP-пар роздраконилися і розбіглися (http://zhitomir-

online.com/sv_zhittya/). 

VIP-пасажир – Для VIP-пасажирів термінал «с» міжнародного аеропорту «Бориспіль» 

пропонує комплекс ексклюзивних послуг, які створюють особливу атмосферу перед початком та після 

завершення Вашої повітряної подорожі (http://kbp.aero/infrastructure/vip-terminal/). 

VIP-пацієнт – У випадку з VIP-пацієнтами справжнє ім’я публічної особи не реєструється в 

комп’ютерній системі клініки «Шаріте» (http://tsn.ua/politika/zmi.html). 

VIP-персона – Шоу на майдані зібрало близько ста тисяч глядачів із різних країн, зокрема й 

VIP-персон (УМ, № 97, 06.07.2012, с. 8). 

VIP-перепустки – Ціни на квитки [футбольних матчів] – від помірних до захмарних. Одні з них 

можна придбати за 100, 150, 200, 300 та 400 грн., інші, на більш комфортних місцях,– за 1000 грн. А 

будуть і VIP-перепустки (ВЗ, № 7, 22 – 28.01.2015, с. 13). 

VIP-підписка – Винятком трапляється безплатна «VIP-підписка» (http://ukreferat.com/page, 

7,56922). 

VIP-пільговики – Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких законодавчих актів України», лише вносить косметичні поправки у систему пільг. Особливо у 

тій частині, яка стосується VIP-пільговиків (ВЗ, № 7, 22 – 28.01.2015, с. 8). 

VIP-повія – У Львові міліція затримала VIP-повій з  дипломами філфаку  (http://ukranews.com/ 

news/30007.uk). 

VIP-пологи – VIP-пологи: у 2012 році Кіркоров став татком, а Черновецький – двічі дідусем 

(http://tsn.ua/glamur/vip-pologi-zirkovi-naschadki-2012-roku.html). 

VIP-послуги – Споживачі VIP-послуг у порівнянні, наприклад, з середнім класом населення 

України, менш схильні відмовитися від більш дорогих послуг на користь більш дешевих, тому 

макроекономічні зміни останніх 2-х років не мали особливого негативного впливу на попит на дану 

категорію медичних послуг (http://www.medexpert.ua/ua/statti/31-medichnij-zaklad/). 

VIP-презентація – У вечері того ж дня в тому ж кінотеатрі – VIP-презентація фільму за 

участтю знімальної групи «orANGELove», а також зірок кіно і шоу-бізнесу (http://kinokolo.ua/ 

news/3056/). 

VIP-прізвище – Фрази типу «країна втратила…», «розбився у ДТП…», «трагедія у родин і…» 

(далі слідує VIP-прізвище), показ екзистенційно граничних ситуацій життя часто стають крючками 

уваги аудиторії (http://novyn.kpi.ua/2011-2/27-filos). 

VIP-програма – … Гарант-АСІСТАНС: протягом року було розширено продуктову лінійку – 

додано VIP-програму, яка діє на території України і Європи та передбачає максимальне наповнення 

послугами з дорожньої допомоги, й короткострокову програму «Комфорт Драйв Європа», яка 

передбачає надання послуг технічного асистансу на території Європи впродовж місяця 

(http://www.oranta.ua/ukr/pressroom_record.php?news_id=1506). 

VIP-проститутка – І представники міліції (екс-полковник Олександр), і працівники секс-бізнесу 

сходяться в одному: на цьому поприщі трудяться кілька категорій жінок (хоча трапляються і 

чоловіки): найдешевші – ті, хто стоїть на трасі на околиці Києва, більш заможні стоять на дорогах і 

проспектах мало не в центрі міста, напівелітні – працюють в борделях, саунах, масажних салонах, 

елітні – працюють в отелях, рекламних та модельних агентствах, і VIP-проститутки – зайняті у 

сфері екскорту (http://h.ua/story/372610/). 

http://tsn.ua/
http://ua/
http://www.spv.ua/
https://sites.google.com/a/
http://ukr/
http://kbp.aero/
http://tsn.ua/
http://ukreferat.com/
http://ukranews.com/
http://tsn.ua/
http://www/
http://kinokolo.ua/
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VIP-пенсія – Черкаський «УДАР» вимагає скасувати VIP-пенсії чиновникам (http://dzvin.org/ 

cherkaskyj-udar). 

VIP-розлучення – VIP-розлучення 2012: Почали з Тимошенко, закінчили Ющенками (http:// 

zhitomir-online.com/sv_zhittya/13329). 

VIP-ресторан – Треба відзначити, що вираз «VIP-ресторани» – типове пострадянське 

поняття. Апріорі ця приставка не може бути застосовна до ресторанів, адже вони відкриваються, 

щоб годувати людей (http://ua.hotelexpo.com.ua/view.market). 

VIP-рейс – До більшості VIP-рейсів ми доставляємо їжу з улюблених закладів наших клієнтів 

(http://ua. hotelexpo.com.ua/view.market_news/mode.view/id.238/). 

VIP-розсилка – Розповсюдження: роздрібна торгівля по території України; VIP-розсилка 

керівникам компаній-лідерів ринку, рекламних агенцій, ЗМІ та керівних державних установ; передплата 

(http://www.gpedia.com/uk/gpedia). 

VIP-рівень – Тому організація та проведення ювілеїв та інших заходів – VIP-рівня – це не 

тільки запрошення знаменитостей на вечір або постановка ексклюзивного шоу в сукупності з живою 

музикою, а й комфорт, увагу кожному гостю, стильна обстановка і особливі програми (http://ukr-

article.com/index.php?newsid=45478). 

VIP-навчання – VIP-навчання водінню автомобіля з автоматичною коробкою передач, в 

складних міських умовах, на автомобілі інструктора або на Вашому в місті Києві (http:// 

автоинструктор.kiev.ua/ua/uroki_vodinnja.html). 

VIP-нерухомість – Олігархи відмовляються від VIP-нерухомості (http://ukrjournal.com/2013/ 

01/28/). 

VIP-обслуговування – Добробут городян зростає, і клієнтів, що відчувають потребу у VIP-

обслуговуванні, стає все більше (http://ukrefs.com.ua/2922). 

VIP-пасажири – Але головне, за що платять VIP-пасажири, – це широке зручне крісло, 

додатковий простір, щоб витягнути ноги, і можливість часто змінювати положення, не даючи їм 

затікати (http://megasite.in.ua/96680.html). 

VIP-пакет – це цілий набір ексклюзивного сервісу, який охоплює не тільки банківські послуги, 

але й – що є найбільш приємним – допомагає вирішувати майже будь-які питання, які стосуються всіх 

сфер життя VIP-клієнта та членів його родини (https://credit-agricole.ua/vip/vip-klientam), напр.: VIP-

пакет гостинності футбольного матчу на стадіоні «Арена Львів» – це не лише яскрава видовищна гра, 

але й набір додаткових переваг, які створять особливий комфорт і атмосферу, дозволять отримати 

справжнє задоволення від відвідування футбольного поєдинку (http://shakhtar.com/ua/commerce/hospital). 

VIP-персона – Як правило, VIP-персони відмінно орієнтуються в питаннях спеціальної 

документації, юридично підковані і невпевненість менеджера при оформленні договору на послуги 

може призвести до того, що VIP-клієнт задумається про компетентність обраного ним готелю 

(http://ukrbukva.net/page,12,85348). 

VIP-подарунок – Отже, що ж подарувати, щоб потрапити в розряд таких понять як: «елітні 

подарунки», «ексклюзивні подарунки», «vip-подарунки» ... елітна парфумерія (http://megasite.in.ua/ 

109415-vip-podarunki.html). 

VIP-прогулянка – Але заплатити за весь цей шик під час «VINTAGE-польоту» доведеться 

чимало. Вартість годинного польоту для двох становить близько 4 тис. грн., VIP-прогулянка за 

містом коштуватиме 6 тис. грн., а над Києвом ще удвічі дорожче – 12 тис. грн. (ВК, № 23, 13.06.2013, 

с. 6). 

VIP-свято – VIP-свято (назва статті в мережі Інтернет) (http://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-

dnya/). 

VIP-сегмент – Зараз про екологічність заявляють різні заклади, але сама тенденція зародилася 

саме в VIP-сегменті (http://ua.hotelexpo.com.ua/view.market_news/). 

VIP-сектор – У п’ятиповерховому адміністративному корпусі знаходиться ігрова зона, прес-

центр, конференц-зали, VIP-сектор, ресторан, офіси організаторів чемпіонату, а також чимало 

комерційних площ (http://arenalviv.com.ua/stadion/pro-arenu-lviv/). 

VIP-сервіс – Така вартість пояснюється, в першу чергу, місцем розташування, vip-сервісом і 

особливою охороною будинку, яку здійснює військова частина Міністерства оборони України 

(http://uapress.info/uk/news/print/11496). 

VIP-свята – VIP-свята: як відпочивають знаменитості (http://ukr.obozrevatel.com/chronics/ 

02718.htm). 

http://dzvin.org/
http://ua/
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%97%D0%9C%D0%86
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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http://ukrefs.com/
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http://ua.hotelexpo.com.ua/
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VIP-свідок – У газовій справі, за якої засуджено Тимошенко, таким ключовим VIP-свідком став 

екс-президент Віктор Ющенко, який дав свідчення проти свого прем’єра (http://ua.korrespondent. 

net/dw/1417446-dw-vip-svidok). 

VIP-статус – Ви отримуєте VIP-статус «Бронзова зірка» відразу після початку гри на гроші! 

(https://www.pokerstars.com/ua/vip/status/bronzestar/). 

VIP-сувенір – це подарунки для перших осіб. Як правило, ці вироби виготовлені: провідними 

брендами; нерідко з дорогоцінних металів і напівкоштовних каменів; логотип дарувальника тут якщо й 

присутній, то практично непомітний (http://liderm. com.ua/ua/194/ViP-suveniry.html), напр.: Проблема 

VIP-подарунка, як правило, полягає в тому, що людина подібного рівня звичайно вже все має, і 

здивувати його чимось складно (http://liderm.com.ua/ua/194/ViP-suveniry.html). 

VIP-супровід – Без фанфар та червоної доріжки, без лімузину та VIP-супроводу Микола 

Павлович Сиротенко приїхав звичайною електричкою (РС, № 8, 23.02 – 01.03.2013, с. 9). 

VIP-таксі – Скажімо така фірма як «Менс» з 11 липня мінімальний проїзд складав 13 грн, 

«Шанс» з 10 липня  12 грн, «ТТ-таксі»  12 грн, «VIP-таксі» – 13 грн і «Євротаксі» з 9 числа проїзд за 

1 км  2, 90 … (http://zz.te.ua/u-ternopoli-podorozhchav-projizd-u-taksi/). 

VIP-тачки – VIP-тачки української влади (фото) українських VIP-персон (назва статі в мережі 

Інтернет) (http://tabloid.pravda.com.ua/brand/471e0084a166c/). 

VIP-термінал – Чим відрізняється новий VIP-термінал в «Борисполі»? (http://avtoholding.kiev. 

ua/ua/news/). 

VIP-трансфер – Автобусні трансфери, VIP-трансфери на курорти і найкращі готелі 

Німеччини – все це і багато іншого наша компанія виконує на професійному рівні і приємно здивує Вас 

якістю виконаної роботи (http://nimechchyna.com/tag/transfer/). 

VIP-трибуна – Як розташовані такі місця і де по відношенню до траси буде знаходитися VIP-

трибуна ви можете побачити на доданих ілюстраціях (http://peregony.info/drift/25-2607.html). 

VIP-тур – Успішні міжнародні, всеукраїнські та регіональні ПРОЕКТИ: ... візиту екс-міністра 

закордоних справ К. Грищенка: прес-конференція, прямий ефір на радіо, прямий ефір на телебаченні, 

ексклюзивні інтерв’ю, зустріч зі студентами міжнародного факультету університету ім. І. Франка та 

ін., VIP-тур «Європейський Львів» (http://www.findjob.com.ua/resumes.php?id=1674381). 

VIP-туризм – Крім того, vip-туризм, як oдин з найбільш стійких видів туpизму, є наймeнш 

залeжним від кoливань світoвoї eкoнoміки абo пoлітичнoї ситуації в країнах і peгіoнах (http://business-

inform.net/pdf/2013/3_0/207_212.pdf). 

VIP-турист – … хіба що для обмеженого списку VIP-туристів (http://context.crimea.ua/digest/). 

VIP-тусовка – VIP-тусовка зібралася в японському саду Пінчука, який він розбив на своїй 

ділянці площею 130 гектарів за Конча-Заспою, по сусідству зі своїм же полем для гольфу 

(http://www.kartina-ua.info/print_form.phtml?art_id=294300). 

VIP-ув’язнені – Справи українських VIP-ув’язнених спонукали політиків ухвалити ряд 

необгрунтованих законодавчих та нормативних змін, однак особливо не змінили умови перебування 

в’язнів у місцях відбування покарань (Ти, 30.05.2012, с. 1). 

VIP-умова – І навіть не скільки хто вкрав і за скільки купив собі VIP-умови відбування 

покарання мене, як і більшість громадян України, тривожить безпорадність нинішньої влади в 

ситуації з Тимошенко (http://thekievtimes.ua/politics/244813.html). 

VIP-утриманці – Свято на 1 мілярд, або VIP-утриманці українського народу (назва статті в 

мережі Інтернет) (http://www.pravda.com.ua/articles/2010/05/15/5042591/). 

VIP-утікач – «Знак оклику!» продовжує стежити за справою VIP-утікача з України, якого 

угорська преса називає «холоднокровним убивцею» (http://advocat-cons.info/engine/print.php?newsid= 

21164). 

VIP-українці – До речі, буде шкода, якщо виявляться правдивими чутки, що програму 

закриють, бо демонстрація марнотратного життя VIP-українців та їх мажорних діток (особливо у 

період кризи), дратує громадян України (http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ 

tsenzura). 

VIP-фан – Російський VIP-фан атакував турецького баскетболіста у фіналі Євроліги 

(http://espreso.tv/news/2016/05/16/rosiyskyy_vip_fan). 

VIP-цвинтар – Однак навіть на найбільш, так би мовити, «престижному» VIP-цвинтарі 

країни теж коли-не-коли, та трапляються кримінальні пригоди (ІЗ, № 1 – 2, 11 – 17.01.2008, с. 17). 

VIP-центр – Для власників карток Gold телефонний VIP-центр пропонує… (http://deltabank.prj. 

artlebedev.com.ua/personal/vip/). 

https://www/
http://liderm.com.ua/ua/194/ViP-suveniry
http://avtoholding.kiev/
http://www.findjob.com.ua/resumes.php?id=1674381
http://www.pravda.com.ua/
http://advocat-cons.info/engine/
http://www.mediakrytyka/
http://espreso/
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VIP-хатинка – «VIP-хатинка» – це затишний ресторан в етнічному стилі для справжніх 

шанувальників української кухні (http://www.obruchka.ua/katalog-kompanij/). 

VIP-хостинг – це хостинг для великих сайтів, з приорітетним технічних харчуванням, 

допомогою в адмініструванні, гарантованого збереження даних и безкоштовними доменами (http://vse-

prosto.весьтоп.рф/hostiq-com-ua), напр.: В залежності від вимог сайту вам може знадобитися набагато 

більше РЕСУРСІВ, ніж є у віртуальному хостингу. Для цих випадків у нас є VIP-хостинг и реселлер-

хостинг (http://vse-prosto.весьтоп.рф/hostiq-com-ua). 

VIP-хроніка – Тиждень VIP-хроники (назва статі в мережі Інтернет) (https://vk.com/vip.tyzhden). 

VIP-чартер – Якщо ж скористатися послугами VIP-чартеру, то кількість пасажирів, рівень 

послуг може варіюватися згідно Вашим побажанням і вимогам (Ви можете бути самі, з сім’єю, з 

партнерами, без сторонніх людей, що має на увазі оренду літака) (http://conciergegroup.org/ukr/ 

чартерний-рейс/). 

VIP-чиновник – На яких авто їздять українські VIP-чиновники (назва статті в інтернеті) 

(http://vidomosti-ua.com/newspaper/25600). 

VIP-школярі – Українські VIP-школярі обирають між Armani ta Dolce and Cabbana (назва 

статті в мережі Інтернет) (http://kriminal.tv/news/ukrajinski-shkoljari). 

VIP-яхта – Московський патріархат підтримує Путіна ціною VIP-яхт і дорогих подарунків 

(https://vk.com/video-36091218_168092544). 

W 

WAV (англ. Waveform Audio Vormat) – формат аудіофайла розроблений компаніями  

Microsoft та IBM (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/66/66.html), напр.: Коли Ви хочете 

вставити звук із файла, що знаходиться у папці media на компакт-диску office 2003 або у папці звукової 

картки, і який має розширення WAV або MID, виконайте команду Вставка/Фільм і звук/Звук із файла 

(ОІтКТ 3 2005, с. 217 – 218). 

Web – спільна частина для позначення явищ чи елементів, що характеризують інтернет-

журналістику (ССЛіЖ 2009, с. 168), напр.: Панель інструментів web дозволяє перемикатись між 

відкритими гіперпосиланнями, встановлювати додаткові інтернет-з’єднання та виконувати мережеві 

команди (ОІтКТ 3 2005, с. 167).  

Web-браузер – Цей файл має формат HTML і може буди відкритий як в Access, так і в web-

браузер (ОІтКТ 3 2005, с. 61). 

Web-вузол – Окремі документи у цій системі називать web-сторінками, які тематично 

об’єднуються у web-вузол (web-сайт, або просто сайт-«ділянка») (Ін 2011, с. 417). 

Web-дизайн – В Україні у 2004 за кількістю фірм у сфері інтернет-комп’ютерних технологій 

на перших місцях були такі виробництва, як web-дизайн, провайдерство та роздрібна торгівля 

програмного забезпечення (ЗЕ 2008, с. 47). 

Web-діаграма – До вдосконалених і нових можливостей пізніших версій PowerPoint належать: 

… більше 50 нових автофігур, серед них фігури для мережевих і web-діаграм, заголовків концептуальних 

схем і планів офісів … (ОКТдЕ 3 2005, с. 459). 

Web-документ – Воно розв’язується так: при роботі над web-документом потрібно 

відтворити на своєму комп’ютері структуру папок web-вузла і розмістити документи у відповідні 

папки (ОКТдЕ 3 2005, с. 581). 

Web-сторінка – текстовий файл, що містить описання мультимедійного документа на мові 

гіпертекстової розмітки HTML (Hyper-Text Markup Language) (Ін 2011, с. 410). 

Web-сайт – сукупність web-сторінок, тематично об’єднаних і зв’язаних гіперпосиланнями і 

розміщених на будь-якому сервері в інтернеті (Ін 2011, с. 410), напр.: Окремі документи у цій системі 

називать web-сторінками, які тематично об’єднуються у web-вузол (web-сайт, або просто сайт-

«ділянка») (Ін 2011, с. 417). 

Web-компоненти – Для управління web-компонентами Office можна застосовувати засоби 

розробки, які підтримуються COM-технологіями (Component Object Model) (ОКТдЕ 2 2005, с. 322). 

Web-ресурси – Відповідно, в середньому, пошукові каталоги надають доступ до меншої 

кількості web-ресурсів, ніж пошукові індекси, але вони точніше вказують на основні ресурси Internet 

(ОКТдЕ 3 2005, с. 574). 

Web-портал – … web-портал можна розглядати як «вікно в «World Wide Web» (ОКТдЕ 3 2005, 

с. 574). 

Web-презентація – До вдосконалених і нових можливостей пізніших версій Power-Point 

належать: … оптимізація графіки web-презентацій … (ОКТдЕ 3 2005, с. 460). 

http://conciergegroup/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://uk.wikipedia.org/wiki/IBM
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Web-оглядачі – Microsoft Excel забезпечує інтеграцію різнорідних даних, створених різними 

застосуваннями, які зберігаються на локальному диску чи диску мережі, у мережі Internet/Intranet, а 

також публікацію робочих книг чи окремих аркушів у вигляді web-сторінок, доступних для переглядання 

web-оглядачами (ОКТдЕ 3 2005, с. 336). 

Web-сервер – Широко відомими є web-сервери, FTH-сервери, сервери електроної пошти і безліч 

інших (ОІтКТ 3 2005, с. 242). 

Web-телефонія – Найближчим часом планується: впровадження таких серверів, як RealAudio, 

RealVideo; приєднання до мережі через кабельні мережі телебачення; web-телефонія … (ОІтКТ 3 2005, 

с. 246). 

Web-сторінки – Щоб переглянути HTML-код web-сторінки, що завантажена, теба вибрати в 

Internet Explorer команду Вид/Ввиде HTML (ОІтКТ 3 2005, с  262). 

Web-mail-скриньки – WEB-CТОРІНКИ ТА WEB-MAIL-СКРИНЬКИ В МЕРЕЖІ INTERNET 

(ОІтКТ 3 2005, с. 261). 

Web-застосування – Microsoft Office надає можливості зі створення web-застосуваннь, які 

дозволяють не тільки переглядати інформацію в Internet Explorer, а й аналізувати її, не залишаючи 

програми переглядання, а потім публікувати результати і поширювати інформацію про прийняте 

рішення (ОКТдЕ 3 2005, с. 485). 

Wi-Fi (англ. Wireless Fidelity) – 1) це технологія бездротової передачі даних, яка широко 

використовується для підключення смартфонів і планшетів до інтернету (http://moyaosvita.com.ua/ 

vidpovidi/); 2) торгова марка, що належить Wi-Fi Alliance. Загальновживана назва для стандарту 

бездротового (радіо) зв’язку передачі даних, який об’єднує декілька протоколів та ґрунтується на 

сімействі стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers – міжнародна організація, 

що займається розробкою стандартів у сфері електронних технологій)  (http://www.youtube.com/playlist? 

list); 3) загальновживана назва для стандарту бездротового (радіо) зв’язку передачі даних, який об’єднує 

декілька протоколів та ґрунтується на сімействі стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers – Міжнародна організація, що займається розробкою стандартів у сфері електронних 

технологій). Найвідомішим і найпоширенішим на сьогодні є протокол IEEE 802.11g, що визначає 

функціонування  бездротових мереж (http://www.studfiles.ru/preview/2495408/), напр.: До речі, під час 

футбольного єврочемпіанату в ньому розміститься група оперативному штабу обласного 

Антитерористичного центру, а одну з великих кімнат, обладнану Wi-Fi і комп’ютерами, нададуть 

поліцейським-координаторам, які прибудуть зі збірними (ІЗ, № 21, 24.05.2012, с. 17). 

Wi-Fi-бібліотека – Його спробу отримати доступ до тексту п’єси було заблоковано фільтром 

Wi-Fi-бібліотеки (Д, № 145 ‒ 146, 16 ‒ 17.08.2013, с. 7). 

Wi-Fi-зв’язок – Триває їх обладнання Wi-Fi-зв’язком, що також дозволить викладачам і 

курсантам використовувати в навчальному процесі власні переносні комп’ютери (ІЗ, № 6, 06.01.2014, 

с. 20). 

Wi-Fi-мережa – Вартість користування послугою «Wi-Fi-мережа» не залежить від часу, 

оскільки сплачується лише інтернет-трафік (http://www.kyivstar.ua). 

Wi-Fi-роутер – За результатами проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобіль, 9 

одиниць комп’ютерної техніки, 5 модемів та Wi-Fi-роутерів, 26 мобільних терміналів, 11 стартових 

пакетів операторів мобільного зв’язку, 18 флеш-накопичувачів, 19 платіжних банківських карток, 

платіжні та інші документи, готівкові кошти на суму 15 тисяч гривень, документи з ознаками 

підроблення (ІЗ, № 40, 03.10.2013, с. 6). 

WMA (англ. Windows Media Audio) – ліцензований формат файла, розроблений компанією 

Microsoft для зберігання і трансляції аудіоінформації (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/ 

66/66.html), напр.: Номінально формат WMA характеризується гарною здатністю стискання даних, 

що дозволяє йому «обходити» формат Мр3 і конкурувати по цих параметрах з форматами Oggvorbis і 

AAS (https://sites.google.com/site/provsetut/informacia/audio-formati/wma). 

WMV (англ. Windows Media Video) – для збереження і трансляції відеоінформації у  

форматах Microsoft (http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/66/66.html), напр.: WMV – це 

найбільш визнаний відеоформат і часто згадується Microsoft Windows Media Video codec (http://uk. 

wondershare.com/multimedia-tips/). 

WWW (англ. World Wide Web) – інтернет-сервіс, який надає можливість користування 

розподіленою світовою гіпертекстовою системою даних з мультимедійними елементами (Ін 2011, 

с. 410), напр.: База даних WWW (англ. World Wide Web) – розподілена гіпертекстова пошукова система 

як єдиний інформаційний простір, що складається із сотен мільйонів взаємозв’язаних гіпертекстових 

документів, які зберігаються у Web-серверах (Ін 2011, с.  417). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://moyaosvita/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.youtube.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/%2066/66.html
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/%2066/66.html
https://sites.google.com/
http://uk/
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WWW-сторінка – … це перша WWW-сторінка, на якій опиняється користувач, потрапивши до 

WWW-сервера (Ін 2011, с. 575). 

WWW-редактор – Кнопку Правка застосовують для редагування виведеної на екран браузера 

сторінки, запускаючи встановлений у вашій системі WWW-редактор (ІіКТ 2009, с. 144). 

XML (англ. Extensible Markup Language) – універсальний стандарт обміну … даними між 

платформами, що дає змогу створювати документи, які охоплюють дані з різних джерел (ІіКТ 2009, 

с. 343), напр.: Крім того, у випадках застосування схеми XML до документа шлях до цієї схеми XML 

зберігається у документі (ОІтКТ 3 2005, с. 216). 

XML-дані – Середовище WYSWYG (What You SeeI sWhat You Get) забезпечує простоту 

розроблення динамічних веб-вузлів, керованих XML-даними (ІіКТ 2009, с. 306). 

XML-форма – Із XML-формами (Extensible Markup Language – універсального стандарту 

обміну даними), а також менеджер заміток One Note (ІКіТ 2009, с. 190). 

XML-системи – За допомогою цього додатка можна виконувати три основних види дій: 

створювати динамічні форми, заповнювати форми і відправляти ці форми в підтримувальні XML-

системи і бізнес-процеси (ІіКТ 2009, с. 192). 

Y 

YouTubе – це безкоштовна он-лайн-служба для роботи з потоковим відео, яка надає можливість 

всім бажаючим переглядати та надсилати власне відео (http://galanet.at.ua/publ/1-1-0-5), напр.: Завдяки 

простоті та зручності використаня YouTube став одним з найпопулярніших сервісів для розміщення 

відеофайлів (http://galanet.at.ua/publ/1-1-0-5). 

Z 

ZIP (англ. Zigzg In-Line Package) – це якраз і є те, що називають розширенням файлу, і в даному 

випадку воно говорить про те, що файл є архівом (http://svitohlyad.com.ua/kompyutery/), напр.: Norton 

Commander надає досить зручні засоби для роботи з архівними файлами типу: ZIP, ARJ, ARC, PAK, 

LZN, ZOO (ІіКТ 2009, с. 339). 

ZIP-архів – Для створення саморозпаковуючого ZIP-архіву виконуються такі дії … 

(ОКТдЕ 1 2005, с. 592). 

ZIP-стиснення – Подібно до стиснення LZW, ZIP-стиснення дуже ефективне для зображень з 

великими областями одного кольору (http://helpx.adobe. com/ua/photoshop/). 

ZIP-накопичувач – Накопичувачі JAZ, як і ZIP-накопичувачі, випускаються компанією Iomega 

(ОКТдЕ 1 2005, с. 67). 

ZIP-файл – Потрібно переконатися, що в полі Create Self-Extractinq Zip files from (Створити 

саморозпаковуючий архів із …) правильно записано адресу початкового ZIP-файла (ОКТдЕ 1 2005, 

с. 592). 

3D-проектор (англ. 3-dimensional-проектор) – Дослідження показали підвищення у заліченні 

студентів на 46 % та покращення результаті на 34 % при використанні 3D-проектору с цифровою 

обробкою оптичних сигналів (http://www.benq.com./product/progector/mx822st/features/). 

3D-серіал (англ. 3-dimensional-serial) – Студія «Анімаград», яка входить до складу FILM.UA 

Group, почала зйомки четвертого сезону анімаційного комедійного 3D-серіалу «Ескімоска», 

призначеного для дитячої аудиторії 4+ (http://film.ua/uk/news/1281). 

3G-WiFi-роутер (англ. 3-Generation-WiFi-роутер) – Дешеві 3G-WiFi-роутер в Інтернет-

магазині. Звертатися за телефоном (044) 323-03-34 (реклама в Київському метрополітені 05.04.2016 

року). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://helpx.adobe/
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