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Передмова

Це видання є одночасно навчальним і довідковим 
лексикографічним посібником. Формування тематичних 
списків не тільки з окремих слів, а й словосполучень 
сприяє їх кращому засвоєнню завдяки логіко-психологічним 
факторам. Робота з представленими списками англійської 
лексики уможливлює розширення словникового запасу, 
сприяючи тим самим активному розвитку мовних умінь. 
Конкурентоспроможним даний посібник на ринку літератури 
для вивчення лексики англійської мови є завдяки таким його 
характеристикам: наявність оптимально достатнього обсягу 
функціональної лексики,  ретельність її підбору і розробки, 
широта й актуальність представленої тематики, введення 
нових тематичних рубрик, що відповідають сьогоденню 
(див. переліки тематичних розділів і підрозділів), збагачення 
словникового фонду за рахунок сучасної розмовної мови, 
надання синонімічної і полісемантичної тематичної лексики, 
включення до словника тематичних списків семантичних 
полів словосполучень і фраз, системність, логічність і чіткість 
побудови. Може бути використано учнями, вчителями 
і викладачами англійської мови середніх і вищих навчальних 
закладів, мовних курсів як джерело інформації, як засіб 
самоперевірки і контролю знань систематичного курсу 
англійської мови за різними темами, як базовий матеріал для 
розвитку мовних навичок у режимах монологу і діалогу.
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FAMILY, FAMILY 
LIFE

РОДИНА, ЖИТТЯ
У РОДИНІ

СЕМЬЯ, ЖИЗНЬ
В СЕМЬЕ

FAMILY RELATIONS СІМЕЙНІ 
СТОСУНКИ

СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

name ім’я, прізвище имя, фамилия
Christian / first / given 

name
ім’я имя

on “first-name” terms у дружніх стосунках 
(коли кличуть один 
одного на ім’я)

в дружеских 
отношениях (когда 
зовут друг друга по 
имени)

middle name друге ім’я второе имя
surname прізвище фамилия
namesake тезко тезка
person of the same 

name
однофамілець однофамилец

assumed name / 
pseudonym

псевдонім псевдоним

pen-name / nom de 
plume

(літературний) 
псевдонім

(литературный) 
псевдоним

pet name пестливе ім’я ласкательное имя
nickname прізвисько прозвище
byname / by-name прізвисько, кличка прозвище, кличка
alias (Lewis alias 

Smith)
вигадане ім’я, 
прізвисько, кличка, 
конспіративне ім’я, 
інакше (названий), 
він же... (Люїс, він 
же Сміт)

вымышленное имя, 
прозвище, кличка, 
конспиративное имя, 
иначе (называемый), 
он же... (Льюис, он 
же Смит)

so(u)briquet фр. прізвисько, 
прозвання, кличка

фр. прозвище, 
прозвание, кличка
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gymnast гімнаст гимнаст
hockey- / rugby- / 

tennis- / basketball-
player

хокеїст / регбіст  / 
тенісист / 
баскетболіст

хоккеист / регбист / 
теннисист / 
баскетболист

footballer футболіст футболист
skier лижник лыжник
skater ковзаняр конькобежец
swimmer плавець пловец
wrestler борець борец
jumper (high jumper, 

long jumper)
стрибун (у висоту, 
у довжину)

прыгун (в высоту, 
в длину)

goalkeeper воротар вратарь
back / half-back / 

forward
захисник / 
півзахисник / 
нападаючий

защитник / 
полузащитник / 
нападающий

jockey жокей жокей
runner бігун бегун
archer стрілець із лука, 

лучник
стрелок из лука

boxer боксер боксер
pugilist борець; боксер-

професіонал
борец; боксер-
профессионал

driver шофер, водій шофер, водитель
racing driver автомобіліст-гонщик автомобилист-

гонщик
racer гонщик гонщик
golfer гравець у гольф игрок в гольф
discus / hammer 

thrower
метальник диска / 
молота

метатель диска / 
молота

yachtsman яхтсмен яхтсмен
sportsman / 

sportswomam
спортсмен(-ка) спортсмен(-ка)

amateur (sportsman) спортсмен-аматор спортсмен-любитель
champion чемпіон чемпион
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all-round / many-
time / triple / 
Olympic champion

абсолютний / 
кількаразовий / 
триразовий / 
Олімпійський 
чемпіон

абсолютный / 
неоднократный / 
трехкратный / 
Олимпийский 
чемпион

competitor 
(participant)

учасник змагання участник 
соревнования

winner переможець победитель
medal winner власник медалі обладатель медали
title holder власник титулу обладатель титула
title contender претендент на титул претендент на титул
coach (trainer) тренер тренер
referee суддя судья
umpire / linesman суддя на лінії судья на линии
judge / referee / 

officiate
судити (у спорті) судить (в спорте)

fan уболівальник болельщик
supporter уболівальник 

(команди)
болельщик (команды)

support a team уболівати за команду болеть за команду
set a record установити рекорд установить рекорд
beat a record побити рекорд побить рекорд
qualify for the finals потрапити у фінал попасть в финал
break (violate ) the 

rules
порушувати правила нарушать правила

abide by the rules підкорятися 
правилам

подчиняться 
правилам

observe the rules дотримуватись 
правил

соблюдать правила

warm up зробити розминку, 
розминатися

сделать разминку, 
разминаться

train тренуватися тренироваться
score (end with the 

score)
(спортивний) рахунок 
(закінчитися з 
рахунком)

(спортивный) счет 
(окончиться со 
счетом)
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visual aids наочні засоби, 
наочність

наглядные средства, 
наглядность

earphones навушники наушники
microphone (mike) мікрофон микрофон
rostrum трибуна трибуна
working group робоча група рабочая группа
workshop семінар, робоча 

нарада
семинар, рабочее 
совещание

symposium симпозіум симпозиум
colloquium колоквіум коллоквиум
tutorial консультативна 

зустріч, бесіда; 
практичне заняття

консультативная 
встреча, беседа; 
практическое 
занятие

copy копія, екземпляр копия, экземпляр
certified (true) copy завірений екземпляр заверенный 

экземпляр
in duplicate у двох екземплярах в двух экземплярах
hardcopy роздруківка, 

виведена з 
комп’ютера

распечатка, 
выведенная из 
компьютера

additional copies додаткові екземпляри дополнительные 
экземпляры

single-spaced через один інтервал через один интервал
rejection відмова, відхилення 

(матеріалів)
отказ, отклонение 
(материалов)

acceptance прийом (матеріалів) прием (материалов)
mailing address адреса для переписки адрес для переписки
mailing list список адресатів список адресатов
page сторінка страница
sheet аркуш (паперу) лист (бумаги)
copyright авторське право авторское право
copyright release 

statement
дозвіл на публікацію разрешение на 

публикацию
exceed перевищувати превышать
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it may not exceed не може 
перевищувати

не может превышать

final camera-ready 
papers

доповіді, готові до 
публікації

доклады, готовые к 
публикации

ADVERBS and 
PREPOSITIONAL 

WORD 
COMBINATIONS

ПРИСЛІВНИКИ І 
ПРИЙМЕННИКОВІ 

СЛОВО-
СПОЛУЧЕННЯ

НАРЕЧИЯ И 
ПРЕДЛОЖНЫЕ 

СЛОВО-
СОЧЕТАНИЯ

Enumerative: Такі, що 
перелічують:

Перечисляющие:

first(ly), second(ly), 
third(ly), then, 
finally, to begin with, 
in conclusion

по-перше, по-
друге, по-третє, 
потім, нарешті, 
для початку, на 
закінчення

во-первых, во-
вторых, в третьих, 
затем, наконец, для 
начала, в заключение

Additive: Такі, що додають: Добавляющие:
also, moreover, 

furthermore, in 
addition, above all, 
what is more, by the 
way, along with

також, більш того, 
далі, на додаток, ще,  
до речі (між іншим), 
поряд

также, более того, 
далее, в дополнение, 
еще, более того, 
кстати (между 
прочим), наряду

Logical sequence: Логічної 
послідовності:

Логической 
последовательности:

so, thus, therefore, in 
short, to sum up, as 
a result, hence, in 
consequence

так, отже, 
таким чином, 
коротше кажучи 
(одним словом), 
узагальнюючи, як 
результат

так, итак, таким 
образом, вкратце, 
обобщая, как 
результат

Explicative: Пояснюючі: Объясняющие:
namely, in other 

words, that is to say,  
for example ( for 
instance)

а саме, іншими 
словами, так сказати, 
наприклад

а именно, другими 
словами, так сказать, 
например
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Contrastive: Контрастивні: Контрастивные:
on the contrary, on 

the other hand, by 
contrast, 

навпаки, з іншого 
боку, у порівнянні,

наоборот, 
с другой стороны, 
по сравнению,

instead, at the same 
time, however, still, 
though, 

замість, у той же  
час, однак, усе-таки, 
хоча, 

вместо, в то же  
время, однако, все 
же, хотя, 

in spite of незважаючи на несмотря на

SOME LATIN 
ABBRIVIATIONS

ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ  
СКОРОЧЕННЯ

НЕКОТОРЫЕ 
ЛАТИНСКИЕ  

СОКРАЩЕНИЯ

e.g. (exempli gratia = 
for example)

наприклад например

etc. (et cetera = and 
so forth; and others)

і так далі и так далее

i.e. (id est = that is) тобто то есть
v.s. (vide supra = see 

above)
дивися вище смотри выше

v. (vide = see) дивися смотри
et al. (et alii = and 

others)
та інші и другие

ib. (ibid.) (ibidem = in 
the same place)

там же там же

vs (versus = against) проти против
pro and con (pro and 

contra = for and 
against)

за і проти за и против

v.v. (vice versa = on 
the contrary)

навпаки наоборот

o.c. (op. cit.) (opere 
citato = in the 
quoted work)

у цитованій праці в цитированном 
труде

N.B. (nota bene) позначка «зверни 
особливу увагу»

отметка «обрати 
особое внимание»
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