
247 

 

A certain number of words belong to the category of ―False friends of a translator” the so-called 

pseudointernational words. In their spelling they are similar to Russian ones but in translation the same 

approach may lead to a serious distortion of meaning. So ―False friends of a translator‖ are lexical units 

which are close in writing and sounding but differ in meaning and mislead a translator.  

There are four types of ―False friends of a translator‖ [1, c. 46.]: 

 Words and expressions meaning different things in both languages (application-анкета кандида-

та на должность; аппликация- in Russian; anecdote-случай из жизни; анекдот- in Russian) 

 Words and expressions which are partially similar in meaning (apartment- квартира; апартамен-

ты- in Russian; auditorium- зрительный зал; аудитория- Russian) 

 Words and expressions similar in meaning but different in style and in sphere of using (cable- ка-

нат, трос; кабель) 

 Words and expressions similar in meaning in both languages but in some expressions their 

meanings become completely different (experience- ощущение; опыт. Но: проводить опыты; mystery- 

тайна, загадка. Но: загадать загадку) 

An interpreter should possess knowledge of stylistic, emotionally-expressive, grammatical 

characteristics and the peculiarities of lexical combinatory of words, as grammatical and phonetic 

similarity of languages doesn‘t guarantee the quality of translation.  
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У наш час пытанне аб мэтазгоднасці выкарыстання запазычанняў звязваецца з замацаваннем 

лексічных сродкаў за вызначанымі функцыянальнымі стылямі мовы. Замежная тэрміналагічная 

лексіка з'яўляецца незаменным сродкам лаканічнай і дакладнай перадачы інфармацыі ў тэкстах, 

прызначаных для вузкіх спецыялістаў, але можа апынуцца і непераадольным бар'ерам для разу-

мення. 

Сучасная банкаўская лексіка амаль поўнасцю складаецца з запазычанняў. Гэта звязана перш за 

ўсе з тым, што людзям зручней ведаць і карыстацца агульнай ва ўсім свеце банкаўскай 

тэрміналогіяй, бо аперацыі, якія выконваюцца ў дадзеных установах могуць спатрэбіцца як у 

дадзенай краіне так і за мяжой. 

У беларускую тэрміналогію на пачатку ХХ ст. трапляюць словы з розных заходнееўрапейскiх 

моў. Вялікую ролю для запазычвання іншамоўных тэрмінаў у беларускую мову адыгрывае руская 

мова, паколькі шматлікія тэрміны не толькі запазычаны з яе, але і прыйшлі праз яе з іншых моў 

свету [3, с. 12]. 

У складзе банкаўскай тэрміналогіі беларускай мовы сустракаюцца запазычанні з розных моў. 

Словы англійскага паходжання: 

Авердрафт (overdraft) – форма кароткатэрміновага крэдытавання, якая практыкуецца банкамі 

[4, с. 11]; 

Банкноты (banknotes) – папяровыя грошы, якія ўжываюцца замест металічных і павінны за-

бяспечвацца золатам і іншымі каштоўнымі металамі[4, с. 50]; 

Дысконт (discount) – крэдытная аперацыя куплі банкам вэксаляў да заканчэння іх тэрміну, а 

таксама працэнт, які ўтрымліваюць пры гэтай аперацыі [4, с. 130]; П
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Своп (swap) – аперацыя па абмену валюты на замежную з абязацельствам зваротнага абмену 

праз пэўны тэрмін, якая ажыццяўляецца паміж цэнтральнымі банкамі [4, с. 240]; 

Словы нямецкага паходжання: 

Акцыі (Aktie) – паперы, якія выпускаюцца акцыянернымі грамадствамі без усталяванага 

тэрміну звароту [4, c. 21]; 

Біржа (Bursе) – арганізацыйна вызначаны аптовы  рынак аднастайных тавараў, які рэгулярна 

функцыянуе і на якім складаюцца ўгоды куплі-продажу буйных партый тавару [4, c. 45]; 

Вэксаль (Wechsel) – каштоўная папера ў выглядзе доўгатэрміновага абавязання, складзенага ў 

пісьмовым выглядзе па вызначанай форме [4, c. 62]; 

Словы французскага паходжання: 

Аванс (avanse) – папярэдняя выплата заказчыкам вызначанай грашовай сумы ў кошт хуткіх 

плацяжоў за пастаўленыя яму тавары, выкананыя для яго паслугі, працы [4, c. 8]; 

Баланс (balanse) – дакумент, у якім прадстаўлены балансавая справаздача фірмы [4, c. 35]; 

Дэпорт (depot) – розніца паміж коштам валюты пры тэрміновых угодах і курсам яе продажу за 

наяўны разлік, гэта значыць бягучым коштам [4, c. 102]; 

Словы італьянскага паходжання: 

Банк (banco) – фінансавая арганізацыя, якая вырабляе розныя віды аперацый з грашыма і каш-

тоўнымі паперамі і аказвае фінансавыя паслугі ўраду, прадпрыемствам і адзін аднаму [2, c.4]; 

Валюта (valuta) – грашовая адзінка краіны, якая выкарыстоўваецца ў дадзенай дзяржаве [4, c. 

57]; 

Жыра (giro – оборот, обращение) – пісьмовы загад, даручэнне банка з боку кліента пра неаб-

ходнасць пераліку вызначанай сумы грошай з рахунку гэтага кліента на рахунак трэцяй асобы, 

якому кліент жадае перадаць грошы [4, 336]; 

Сальда (saldo – расчет, остаток) – розніца паміж грашовымі паступленнямі і выдаткамі фір-

мы за вызначаны прамежак часу [4, с. 205]; 

Словы лацінскага паходжання: 

Дэпазіт (depositum ) – грашовыя  ўнѐскі ў банкі; (банкаўскія дэпазіты) [4, c. 101 ]; 

Крэдыт (credit) – пазыка ў грашовай форме ці таварнай форме, які прадстаўляецца крэдыторам 

пазычальніку на ўмовах зваротнасці, часцей за ўсѐ з выплатай пазычальнікам працэнтаў за кары-

станне пазыкай [4, c. 209]; 

Працэнт(pro centrum) - сотая дзель ліку [4, c. 336]; 

Рэнта (reddita) – прыбытак, які рэгулярна атрымліваецца ўладальнікам ад выкарыстання зямлі, 

капіталу, маѐмасці, не патрабавальны ад атрымальніка прыбытку, ажыццяўлення прадпрымаль-

ніцкай дзейнасці [4, c. 336]; 

Словы грэчаскага паходжання: 

Іпатэка(hypoteke) – заклад нерухомай маѐмасці, галоўным чынам землі і будынкаў, з мэтай 

атрымання іпатэчнай пазыкі. Пад іпатэкай разумеюць таксама закладную і абавязак па іпатэчным 

крэдыце [4, c. 171]; 

Анатацызм (anatakismos) – вылічэнне працэнтаў не толькі з першапачатковай сумы, але і з 

налічаных за мінулы час працэнтаў [4, c. 25]. 

Пры запазычванні слоў-тэрмінаў з іншых моў адбываецца  частковае падпарадкаванне іх зако-

нам беларускай мовы. Гукі ў іншамоўных словах вымаўляюцца ў адпаведнасці з фанетычнымі 

асаблівасцямі іх у беларускай мове, тэрміны могуць змяняць сваю граматычную форму роду, і  

ліку [4, c. 209].    

Папрацаваўшы з  сучаснымі эканамічнымі слоўнікамі, я выявіла, што  большая частка тэрмінаў 

банкаўскай лексіцы была запазычана з аглійскай мовы.  

Выкарыстанне англiйскiх запазычанняў у сучасным беларускiм жыццi з‘яўляецца заканамер-

ным i звязана з мiжнародным статусам англiйскай мовы, з iнтэрнацыяналiзацыяй грамадскага 

жыцця, эканомiкi, навукi, складаных праблем знешняй палiтыкi.  
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World communication assumes contacts among representatives of different cultures, and one of these 

representatives may speak not a mother – tongue. Nowadays, when English is considered to be an 

international language, the situation with two non-speakers is more widespread. English is now the 

dominant or official language in over 60 countries and is represented in every continent. According to the 

fact, it can be understood that the language is a vital means of communication for millions of people 

around the world. During the twentieth century, numerous technological inventions and developments, 

such as the telephone, fax, electronic mail, internet have facilitated communication between people from 

all areas of life and all of these means are functioning in English [1]. The language is often said as a 

lingua-franca, because such countries as the USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zeland, South 

Africa and several Carribean countries use it as a mother tongue [2, p.9].  

- English is currently one of the most widely spoken and written languages worldwide, with some 

380 million native speakers. Because a working knowledge of it is required in many fields and 

occupations, education ministries around the world mandate the teaching of English to at least a basic 

level. There are the most prominent characteristics:  Three-quarters of the world's mail, telexes and cables 

are in English. 

- More than half of the world's technical and scientific periodicals are in English. 

- English is the medium for 80% of the information stored in the world's computers. 

English is the language of navigation, aviation and of Christianity; it is the ecumenical language of the 

World Council of Churches. 

Five of the largest broadcasting companies in the world (CBS, NBC, ABC, BBC and CBC) broadcast in 

English, reaching millions and millions of people all over the world.  

In general, this article is dedicated to the examination of English as a language of the Internet, or more 

exactly a vague collection of languages called "English" because there are so many people who use it 

with their cultural aspects. That national language has spread over the world, and several variants such as 

American (US) English, Australian English exist. A great number of people whose native language isn‘t 

the same know English as a foreign language. They typically use a more or less simplified variant, e.g. 

excluding most of the idioms of British, American, Australian etc English. Of course, they make 

mistakes, and sometimes the "English" used by people as a foreign language on the Internet is almost 

incomprehensible to anyone else. In addition, people who use it as their native language do not know how 

to spell difficult words, since they basically know English as a spoken language. 

Four factors determine the degree to which a given language finds use on the Internet:  

1. The number of users of the language; 

2. The extent of it‘s use as an official language; 

3. The economic power of the language; 

4. The volume of information disseminated in the language [ 3]. 

Today, English reigns supreme in all of four aspects. It is studied as a foreign language throughout the 

world and employed by a majority of Internet users. The biggest part of 163 member nations of the U.N. 

uses English as their official language. 

The importance of the Internet grows rapidly in all fields of human life, including not only research 

and education but also marketing and trade as well as entertainment and hobbies. This implies that it 
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