
Комп’ютерний сленговий словничок 
Адмін (admin) - системний адміністратор, або особа, що має повний доступ 

до адміністрування певної системи, сайту або сервісу. 

Айболіт - антивірусна програма. 

Айпішник - IP-адресa. 

Альфа (α)- альфа-версія комп'ютерної програми, заготівка, сира програма. 
Анлім (unlimited) - доступ в Інтернет з необмеженим трафіком. 

Апгрейд (upgrade) - удосконалення параметрів персонального комп'ютера 

шляхом заміни застарілих комплектуючих на новіші. 
Аплоад (upload) - закачування файлів на сервер. 

Апарат - комп'ютер. 

Ася / Аська (ICQ) - інтернет-пейджер ICQ (спеціальна програма для обміну 
текстовими повідомленнями між користувачами системи ICQ) або 

унікальний номер абонента даної системи. (доречі, по асьці можна 

спілкуватися як по телефону, у цьому разі можна порозважатися за 
допомогою програми для зміни голосу. ) 

Аттач (attach) - файл, прикріплений до електронного листа. 

Баг (bug)- збій в програмі, викликаний її «сирістю», недоробкою. 
Болванка - порожній компак-диск (або DVD) з функцією однократного або 

багатократного запису. 

Броділка - браузер (програма-оглядач інтернету), або комп'ютерна гра 
жанру квест/шутер від першої особи. 

Бекапити (back-up) - робити резервні копії. 

Варез (warez) - нелегально поширюване програмне забезпечення і ліцензійні 
ключі до нього (від англійського «warez»). 

Вертушка - дисковод 

Вага - розмір файлу, теки, фільму, гри або будь-якої іншої інформації в 
комп'ютері. 

Відюха - відеокарта. 

Вінда (Windows) - операційна система Windows фірми Microsoft Corporation. 
Вінт - вінчестер (жорсткий диск комп'ютера, HDD). 

Вірь - комп'ютерний вірус. 

Качати - завантажувати інформацію з Інтернету. 

Гєймовер (game over) - кінець гри. 

Геймер (gamer) - гравець в комп'ютерні ігри (по темі: програма для 

створення ігор ). 
Гектар - гігабайт. 

Гіг - гігабайт. 

Глюк - непередбачена помилка в програмі або некоректна робота 
обладнання. 

Блакитний гігант - фірма-виробник комп'ютерів і комплектуючих IBM. 



Гуглити (google) - шукати інформацію в Інтернеті за допомогою пошукової 

системи Google. 

Гуру - вчитель, шанована людина, досвідчений майстер, крутий програміст. 

Двигунець - ядро, «двигун» програми. 

Девайс  (device) - будь-який пристрій (конструктивно закінчена технічна 

система), що має певне функціональне призначення. 
Демка (demo) - неповна (ознайомлювальна) версія комп'ютерної програми 

або комп'ютерної гри. 

Джіпег (jpg) - графічний файл формату JPG, JPEG 

Дрова (driver) - драйвери (програми, що дозволяють пристроям працювати з 

даною операційною системою). 

Думати (doom-ати) - грати в комп'ютерну гру DOOM. 

Думер (doomer) - DOOM, що грає в комп'ютерну гру. 

Залізо - системні компоненти (деталі) комп'ютера. 

Залізячник - людина, що добре знається на комп'ютерних компонентах 
(деталях). 

Завис - так говорять, коли комп'ютер не реагує ні на які команди і не 

залишається нічого іншого, окрім його перезапуску натисненням кнопки 
Reset. 

Залити - скопіювати файл на сервер. 

Звуковуха - аудіокарта. 
Інет - Інтернет. 

Шукалька - пошукова система. 

Камінь - процесор (центральний процесор персонального комп'ютера, CPU). 
Кампус - комп'ютер. 

Каспер - антивірусна програма створена в Лабораторії Касперського. 

Квака - комп'ютерна гра Quake. 

Квакати - грати в комп'ютерну гру Quake. 

Клава - клавіатура. 
Клікати (click) - натискувати клавішу комп'ютерної миші або активувати 

гіперпосилання (переходити по ньому). 

Кодер (coder) - програміст. 
Контра - комп'ютерна гра Counter-Strike. 

Комбінація з трьох пальців - Ctrl+Alt+Delete - виклик диспетчера завдань, в 

старих системах - перезавантаження комп'ютера. 
Коннектитися (connect) - підключатися (до Інтернету, до ігрового сервера і 

тому подібне). 

Комп - комп'ютер. 
Корінь - коренева директорія (перша тека в дереві тек). 

Криса - зневажлива назва комп'ютерної миші. 

Крек (crack) - зломщик програми, що дозволяє використовувати її 
безкоштовно. 



Кулер (cooler) - вентилятор, що охолоджує процесор комп'ютера і інші 

важливі мікросхеми (наприклад, на відеокарті). 

Лазар/Лазерник - лазерний принтер. 
Ламер (lamer) - невмілий користувач ПК із завищеною самооцінкою (не 

плутати з чайником). 

Таблєтка - зломщик програми, що дозволяє використовувати її 
безкоштовно. 

Лєталка - комп'ютерна гра жанру авіасимуляторів. 

Лінк (link) - гіперпосилання. 
Логін (log in) - ідентифікатор (ім'я), використовуваний для входу в систему. 

Локалка (local) - локальна мережа. 

Мак (Mac) - комп'ютер Макінтош / Macintosh, виробництва фірми Apple. 

Мама/Материнка - материнська плата. 

Матриця - порожній компак-диск (або DVD) з функцією однократного або 

багатократного запису. 
Машина - комп'ютер. 

Мессага (message) - повідомлення, лист. 

Метр - мегабайт. 
Мізки - оперативна пам'ять комп'ютера (ОЗУ, RAM). 

Моня - монітор комп'ютера. 

Мопед - модем. 
Мусорка - Корзина (тека в Windows, куди поміщаються файли і теки перед 

їх остаточним видаленням). 

Мило (e-mail)- електронна пошта. 
Нік (nick) - псевдонім, прізвисько. 

Нуб (noob) - новачок. 
Оперативка - оперативна пам'ять комп'ютера (ОЗУ, RAM). 

Ослик - браузер Internet Explorer. 

Ось - операційна система. 
Офіс - пакет прикладних пограмм для комп'ютера Microsoft Office. 

Палка - джойстик. 

Пассворд (Password) - пароль. 
Пень - процесор Pentium виробництва фірми Intel. 

Пісюк (РС) або персональний комп'ютер, або CD-ROM, що пише. 

Планка - модуль оперативної пам'яті. 
Прога - програма. 

Програмер (programmer) - програміст. 

Реаніматор - фахівець або набір спеціальних програм, здатний 
«реанімувати» комп'ютер (тобто, здатний відновити комп'ютер і дані на нім 

після серйозної поломки або збою). 

Регати (register) - реєструвати. 
Різак - CD-ROM з функцією запису CD і DVD дисків. 



Різати - записувати інформацію на оптичні диски. 

Рулез - вираження схвалення (від англ. to Rule - правити, рулювати). 

Сервак/Сервант - сервер. 
Сєтєвуха - мережева карта. 

Мережа - Інтернет. 

Сідюк - CD-ROM. 
Синій зуб - інтерфейс Bluetooth. 

Синій екран смерті - текст повідомлення про критичну помилку Windows 

(виводиться на екран монітора у вигляді білих букв на синьому фоні). 

Сисадмін - системний адміністратор. 

Знести - видалити інформацію з комп'ютера або з будь-якого носія 

інформації. 
Софтвер (Software) - програмне забезпечення комп'ютера. 

Стрілялка - комп'ютерна гра класу Екшн (3D action). 

Струйник - струменевий принтер. 
Телевізор - монітор. 

Топтати батони - працювати на клавіатурі (button, в перекладі з англійської 

мови, - кнопки). 
Тормоза - дуже повільна робота комп'ютерних програм або самого 

комп'ютера. 

Вбити - видалити інформацію з комп'ютера або з будь-якого носія 
інформації. 

Фіксити (fix) - виправляти помилки. 

Форточки - зневажлива назва операційної системи Windows фірми Microsoft 
Corporation. 

Хом'як - головна (домашня) сторінка сайту. 

ЧаВо - питання, що часто ставляться, FAQ. 

Чайник - початкуючий користувач комп'ютера.  

Шаровари (shareware) - умовно-безкоштовна програма для ПК. 
Шлейф - багатожильний плоский кабель (наприклад, «шлейф IDE» для 

з'єднання вінчестера з IDE-портом на материнській платі). 

Шнурок - дріт, сполучний кабель. 
Енікей (anykey) - будь-яка клавіша. 

Юзер (user) - користувач комп'ютера. Юниксоїд - користувач операційної 

системи UNIX. 
Яблучник - користувач комп'ютерів Епл/Apple Макінтош/Macintosh. 


