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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Однією з провідних тенденцій у сучасному мовознавстві є дослідження 

галузевих словників різних сфер науково-технічної та професійної діяльності, 
розвиток яких сприяє збагаченню англійської мови специфічними термінами, 
професіоналізмами, одиницями жаргонної та сленгової лексики. Застосування 
методу польового моделювання, яке вибудовується з урахуванням лексико-
семантичних і стилістичних параметрів цих лексичних одиниць, є актуальним 
при встановленні системно-структурної організації галузевого лексикону. 
Такий підхід до аналізу системних звʼязків між лінгвальними одиницями 
ґрунтується на теорії семантичного поля, розробленій Й. Тріром та 
деталізованій у наукових працях таких вчених як І. В. Арнольд, О. І. Бондар, 
Л. М. Васильєв, З. Н. Вердиєва, В. Б. Гольдберг, Д. Герартс, С. П. Денисова, 
І. М. Кобозєва, А. М. Кузнецов, О. А. Павлишенко, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, 
І. І. Чумак та інших. 

Соціальний характер мови, її здатність відображати та зберігати надбання й 
здобутки суспільства в різних сферах його життєдіяльності потребують висвітлення 
соціокультурних особливостей формування й розвитку словників різних галузей 
науки, техніки, мистецтва з застосуванням соціолінгвального (В. Д. Бондалєтов,  
Б. М. Головін, Ю. Д. Дешерієв, В. В. Дубінін, В. Лабов, М. Меєргоф, Л. Мілрой, 
М. Монтгомері, Ф. де Сосюр та ін.) та лінгвокультурологічного (В. фон Гумбольдт, 
Ф. С. Бацевич, Л. Вайсгербер, В. В. Мельник, Е. Сепір, Н. Хомський та ін.) 
підходів. Галузевий словник розглядається нами як динамічне системне 
угрупування комунікативно актуальних у певній сфері діяльності соціуму 
лексичних одиниць, що номінують поняття, тобто фрагменти фахового знання, 
здобутого в результаті когнітивної діяльності науковців та професіоналів цієї 
галузі. 

Науково-технічна революція кінця ХІХ – початку ХХ ст. зумовила 
розвиток наявних і формування нових галузей науки й виробництва, які 
інтегрували здобутки й досягнення різних сфер людської діяльності. Саме 
такою інноваційною галуззю, яка обʼєднала надбання науки, техніки, 
театрального мистецтва, а згодом ще й економіки, став кінематограф. 
Упродовж тривалого часу він перетворювався на важливу галузь культури, 
економіки, сучасних технологій, що обʼєднував усі види професійної 
діяльності, повʼязаної з виробництвом, зберіганням, поширенням та 
демонструванням фільмів. Зародження й еволюція кінематографічної галузі 
знайшли своє логічне відбиття у формуванні й розвитку кінолексикону, аналізу 
якого й присвячена ця наукова розвідка.  

Актуальність дослідження визначається важливістю феномену кіно в 
житті людства, зокрема американського суспільства, відсутністю 
фундаментальних досліджень еволюції словника цієї сфери, які б дозволили 
виявити соціокультурні особливості його формування й розвитку. Актуальним 
є вивчення галузевого словника в лінгвосинергетичному вимірі, що дозволяє 
визначити його потенціал як складної нерівноважної нелінійної системи, 
здатної до самоорганізації та саморегуляції.  
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Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає профілю досліджень комплексної міжкафедральної 

наукової теми факультету іноземної філології Запорізького національного 

університету "Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри 

дослідження мовних одиниць", затвердженої Міністерством освіти і науки 

України (код державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації  затверджено  

(протокол № 5 від 17 грудня 2015 року) й уточнено (протокол № 4 від 16 

листопада 2017 року) науково-технічною радою Запорізького національного 

університету. 

Мета дисертаційної праці полягає у виявленні соціокультурних та 

синергетичних параметрів розвитку англійськомовного лексикону 

кінематографічної сфери. 

Досягнення поставленої мети передбачає розвʼязання таких завдань: 

- визначити основний категорійно-поняттєвий та методологічний апарат 

дослідження англійськомовного кінословника; 

- виявити соціокультурні чинники формування й розвитку англійськомовного 

кінолексикону; 

- схарактеризувати стан галузевого словника на кожному з етапів еволюції 

кінематографа; 

- встановити основні синергетичні принципи структурної організації та 

еволюції лексичної системи кінематографічної галузі; 

- окреслити способи й механізми самоорганізації та саморегуляції 

досліджуваної лексичної підсистеми; 

- зʼясувати шляхи й способи збагачення словника кінематографічної галузі на 

різних етапах її історії. 

Обʼєктом дослідження є англійськомовний лексикон кіносфери,  який 

складається з базових галузевих термінів та стилістично маркованих слів-

професіоналізмів, жаргонізмів, сленгізмів. 

Предмет наукової розвідки – соціокультурний та синергетичний аспекти 

формування й розвитку словника кінематографічної галузі. 

Матеріалом дослідження слугував корпус лексичних одиниць словника 

кінематографії англійської мови загальним обсягом 2850 одиниць, зібраних 

шляхом суцільної вибірки зі спеціальних галузевих словників, онлайн-словників 

неологізмів сучасної англійської мови, енциклопедій та довідників з історії 

кінематографа, а також з лексикографічних Інтернет-ресурсів. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційної праці є дослідження 

вітчизняних та закордонних лінгвістів, присвячені висвітленню системного 

характеру мови (В. фон Гумбольдт, М. М. Покровський, Ф. де Сосюр), теорії 

семантичних полів (І. В. Арнольд, Л. М. Васильєв, Й. Трір), розвитку галузевих 

терміносистем (А. С. Дьяков, В. В. Калюжна, Т. Р. Кияк, О. І. Смирницький). 

Фундаментальні праці Б. М. Головіна, Ю. Д. Дешерієва, В. Лабова, М. Меєргофа 

та М. Монтгомері слугують підґрунтям для аналізу соціокультурних параметрів 

функціонування й розвитку мови, а наукові студії Д. В. Василенка, Ю. А. Зацного, 

С. М. Єнікєєвої, О. Л. Клименко, О. С. Чирвоного важливі для встановлення 
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шляхів і способів творення кінематографічної лесики й фразеології. 

Лінгвосинергетичними підвалинами нашої наукової розвідки слугують праці 

Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєвої, Л. С. Піхтовнікової, О. О. Семенець. 

Методика дослідження англійськомовного лексикону кінематографії 

передбачала застосування загальнонаукових і лінгвістичних методів 

студіювання. Загальнонауковий метод аналізу уможливив виділення 

структурних компонентів англійськомовного лексикону кіногалузі, а метод 

синтезу (разом із методом наукового моделювання) – створення його 

ієрархічно-польової моделі. Метод компонентного аналізу дозволив виділити 

окремі семантичні поля лексикону кіногалузі, виокремити ядерні та 

периферійні групи  його конституентів. Аналіз словникових дефініцій 

уможливив опрацювання емпіричного матеріалу дослідження. Лексичні 

одиниці підлягали детальному структурно-семантичному, словотворчому 

та етимологічному видам аналізу. Для опису семантичних модифікацій, 

в основу яких покладена метафора та метонімія, було використано метод 

аналогії. 

У результаті соціолінгвістичного аналізу було зʼясовано роль позамовних 

чинників під час формування та розвитку галузевого лексикону кінематографа, 

схарактеризовано природу змін, що відбувалися у процесі еволюції галузевого 

словника, зокрема архаїзацію лексем, які втратили свою номінативно-

комунікативну актуальність.  

Метод синергетичного аналізу дозволив схарактеризувати принципи 

системної організації та особливості еволюції англійськомовного галузевого 

словника кінематографа, виявити механізми його самоорганізації та 

саморегуляції. За допомогою описового методу схарактеризовано механізми 

семантичної деривації, окреслено способи архаїзації лексичних одиниць та 

висвітлено процеси внутрішньомовної саморегуляції. Метод кількісного аналізу 

дозволив встановити найбільш продуктивні способи та засоби словотворення 

на різних етапах розвитку кінематографічного словника. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на основі 

застосування комплексної методики вперше визначено соціокультурні 

параметри формування лексикону кінематографічної галузі в американському 

варіанті англійської мови, розкрито специфіку еволюції кінословника 

й окреслено тенденції його розвитку на сучасному етапі; описано системно-

структурну організацію кінословника, зʼясовано семантичні та стилістичні 

особливості його конституентів; висвітлено синергетичні принципи розвитку 

цього словника як складної відкритої динамічної нерівноважної нелінійної 

системи; окреслено механізми й способи його самоорганізації та саморегуляції. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його результати 

та висновки є внеском у такі галузі англістики як лексикологія, зокрема 

термінознавство, семасіологія, словотвір, стилістика англійської мови.  

Лінгвокультурологію збагачено ідентифікацією ключових історико-культурних 

чинників, які зумовили розвиток кінословника США з кінця ХІХ до початку 

ХХІ століть, соціолінгвістику – характеризуванням впливу соціальної 
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диференційованості американського суспільства на функціонування та розвиток 

лексикону кінематографа. Внеском наукової розвідки в розвиток 

лінгвосинергетики є доведення синергетичної природи англійськомовного 

словника кінематографа, окреслення відповідних принципів його системної 

організації та висвітлення синергетичних параметрів розвитку лексичних 

підсистем. 

Практичне значення полягає в можливостях використання матеріалів та 

здобутків дослідження в навчальній роботі: під час викладання нормативних 

курсів з лексикології (розділи "Семасіологія", "Фразеологія", "Словотвір", 

"Розвиток словникового складу мови") та стилістики англійської мови (розділи 

"Стилістика мовних одиниць", "Функціональна стилістика", "Стилістична 

класифікація вокабуляру"), у розробці й упровадженні спецкурсів із 

термінознавства, соціолінгвістики та лінгвосинергетики; у навчально-методичній 

роботі: для укладання навчальних і методичних посібників із вищезгаданих 

дисциплін; у лексикографічній практиці: для укладання термінологічного 

словника, словника неологізмів та глосаріїв кінематографічної галузі. 

Апробація результатів дослідження здійснена на міжнародних наукових 

та науково-практичних конференціях, зокрема "Іноземна філологія у ХХІ 

столітті" (Запоріжжя, 2013, 2014, 2017), "Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації" (Острог, 2015), "Мова і культура" (Київ, 2014), "Актуальні 

проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи" 

(Чернівці, 2016), "Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація" (Харків, 

2016), а також міжвишівських конференціях "Синергетика у філологічних 

дослідженнях" (Запоріжжя, 2016, 2017), "Молода наука" (Запоріжжя, 2012, 

2017). Основні результати та положення дисертації обговорено на засіданнях 

кафедри англійської філології Запорізького національного університету (2015-

2018 рр.). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дисертаційної праці висвітлено в 12 одноосібних публікаціях, із них 8 статей у 

фахових наукових виданнях України та 1 – в іноземному науковому 

періодичному журналі, а також тези 3 доповідей на конференціях. Загальний 

обсяг публікацій – 3,9 друк. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (302 позиції) та додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 250 сторінок, із них текстова частина – 193 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено обʼєкт і 

предмет дослідження, сформульовано мету й завдання роботи, описано методи 

наукового пошуку, окреслено наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення здобутих результатів, подано відомості про апробацію основних 

положень наукової розвідки, кількість публікацій та структуру дисертації. 
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У першому розділі "Теоретичні засади дослідження англійськомовного 

лексикону кінематографічної сфери" описано сучасні підходи до наукового 

аналізу галузевого словника як лінгвокультурологічного феномену, доведено 

релевантність методів польової лінгвістики для висвітлення особливостей 

системної організації аналізованого лексикону, визначено роль термінологічної 

лексики у формуванні системи англійськомовного словника кінематографічної 

сфери та схарактеризовано периферійні одиниці кінолексикону. 

Природа галузевого словника як лінгвокультурологічного феномену 

полягає в номінації реалій певної сфери діяльності суспільства – науки, 

виробництва, економіки, мистецтва тощо, та забезпеченні носіїв мови, які 

працюють у цій сфері, необхідними засобами комунікації. Галузевий словник 

кінематографа – це лексична система підмови кіно, яка складається з шару 

загальновживаної лексики та специфічних лексичних одиниць – термінів, 

професіоналізмів, сленгізмів, жаргонізмів тощо. До його складу входять 

лексичні одиниці мови, якими користуються представники тих професійних 

груп, що беруть участь у створенні кінопродукції, насамперед актори, 

кінорежисери, сценаристи, оператори, працівники, що обслуговують усіх 

учасників виробничого процесу, агенти розповсюдження кіно (дистрибуції) 

та реклами, а також споживачі й поціновувачі фільмованої продукції – глядачі, 

критики, огдядачі, які виступають учасниками кінопроцесу й визначають через 

попит та оцінювання тенденції розвитку цього виду мистецтва.  

Англійськомовний лексикон кінематографічної галузі має інтегрувальний 

характер, оскільки з самого початку його формування відбувалося шляхом 

запозичення термінологічних одиниць зі словників базових для кіно галузей 

фототехнологій і театрального мистецтва. У процесі подальшого розвитку він 

доповнювався номінативними одиницями з лексиконів сфери бізнесу, торгівлі, 

реклами, освіти, компʼютерних технологій та ін. Проте головним шляхом 

інтенсивного збагачення англійськомовного словника кінематографа в ході 

його еволюції було формування нової лексики на основі власномовних 

словотворчих ресурсів із застосуванням морфологічних і неморфологічних 

способів вербокреації. 

Одним із фундаментальних напрямів теоретичного осмислення мови є 

системний підхід до розуміння принципів її структури. Система визначається 

як складне ціле, утворене взаємозалежними й взаємозумовленими частинами 

(елементами), яке виступає відносно до зовнішніх умов як одне ціле й виконує 

спільну функцію (З. Д. Попова, Й. А. Стернін). Одним із аспектів систематизації 

галузевого словника є польовий підхід, у межах якого лексикон розглядаємо як 

лексико-семантичне поле – сукупність мовних одиниць, обʼєднаних спільною 

(інтегрувальною) ознакою. Така семантична ознака виражається лексемою з 

узагальнювальним значенням та обʼєднує всі одиниці поля.  

Відповідно до польового принципу організації мовної системи, лексикон 

кінематографії виявляється системним утворенням з ядерно-периферійною 

структурою та зонами семантичного переходу.  Ядро системи перебуває у стані 

відносної стабільності, у той час як елементи периферії переходять з однієї 
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зони в іншу. У складі англійськомовного лексикону кінематографа 

виокремлено ядерну ділянку, яка представлена спеціальними галузевими 

термінами, назвами основних понять кінематографа та їх співгіпонімів. 

Центром ядра виступають лексеми, які внаслідок узуалізації й 

детермінологізації, набули статусу загальнолітературних одиниць (cinema, 

actor, producing, lighting, camera, assembling, sound-editing, genre, distribution, 

projector, play). Вони називають основні поняття кінематографічної галузі та 

утворюють базу англійськомовного кінематографічного словника. Ядро 

лексикону формують галузеві терміни, похідні від центральних одиниць 

(leading actor, animated film, assistant director, associate producer, background 

illumination, booster light, camera angle, close up, production costs, distribution 

rights, color rendition, concave, lenticular screen). 

Ми поділяємо думку прихильників функційного підходу (Г. О. Винокур, 

В. Г. Гак, Б. М.  Головін, Т. Р. Кияк, О. І. Чупіліна) і визначаємо термін не як 

особливе слово / словосполучення, але як слово / словосполучення в особливій 

функції. Термін має бути однозначним у межах терміносистеми окремої галузі 

науки чи техніки і може бути багатозначним у словнику конкретної мови, 

обʼєднавши семантичні варіанти термінологічного і/або нетермінологічного 

характеру спільним експонентом мовного знака. 

Аналіз мовного матеріалу показав, що ядро терміносистеми 

кінематографа сформувалося в результаті запозичення одиниць із лексиконів 

сфери фотомистецтва й театру з подальшою спеціалізацією значення у процесі 

їх транстермінологізації. З розвитком кінематографічної галузі відбулося 

збагачення ядра його лексикону термінами, повʼязаними з такими аспектами 

творення кінопродукції як акустика (sound producer, dubbing, orchestration, 

blimp, walla walla, whoop-whoops, buzz track, voice processing), оптика (ambient 

light, bounce board, Klieglight), виробництво (film industry, studio production, 

processing, technical direction, technology coordinator, IX engineers), бізнес (trade 

mark, post-production supervisor, payrole accountant, block-booking, distribution, 

show bizz), сучасні мультимедійні технології (digital cinema, computer desktop 

film production, cyberthriller, machine cinema, smart cartoon, computer graphics 

imagery (CGI)). Ядерні лексичні одиниці мають конкретне семантичне 

навантаження, позбавлене конотацій.  

У межах лексикону кіногалузі ми виділили ближню й дальню периферії 

за критерієм темпоральної маркованості лексичних одиниць, які входять до 

його складу. Ближню периферію складають неологізми, що номінують сучасні 

реалії та поняття, а дальню – історизми, які вийшли за межі повсякденного 

вжитку через втрату актуальності реалій, що номінувалися цими лексемами. 

Обраний критерій класифікації лексичних одиниць дозволяє не лише 

систематизувати досліджувані слова й фрази, але й виявити динаміку змін 

кінословника в ретроспективі. (Див. табл. 1) 
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Таблиця 1 

Ядерно-периферійна організація системи англійськомовного лексикону 

кінематографа 

Я
д

р
о
 

Ц
ен

тр
  

 

З
аг

ал
ь
н

о
-

л
іт

ер
ат

у
р

н
а 

л
ек

си
к
а
 

cinema, actor, producing, lighting, camera, assembling, sound-editing, genre, 

distribution, projector, play 

 

Г
ал

у
зе

в
і 

те
р

м
ін

и
  

high-speed camera, newsreel camera, soundproof motion picture camera, viewfinder 

eyepiece, zooming lever, sound producer, dubbing, voice processing, Foley artist, 

technical direction, IX engineer, post-production supervisor, block-booking, computer 

desktop film production, cyberthriller, smart cartoon, computer graphics imagery, 

bootleg, pixillation, the 180 degree rule, reaction shot, presence effect etc. 

П
ер

и
ф

ер
ія

 

Б
л
и

ж
н

я
 (

н
ео

л
о

гі
зм

и
) 

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

а 
зо

н
а
 

 

П
р

о
ф

ес
іо

н
ал

із
м

и
 

 

daddy, above the line, watchdog, props, filler, gelatin, censcissors, fan magger, to 

exaggerate, to milk, eight (the 180 degree rule), one-reeler, fluff, camera cranke, putty, 

722, blinker, to abandon, to grіnd, catchphrase, exec/exex, in the can, "It" List, the 

Lion (Leo), lip sync, call sheet, sleeper, Lights, camera, action!, Roll ʼem!, take/ retake, 

business etc. 

В
ід

д
ал

ен
а 

зо
н

а 

Ж
ар

го
н

із
м

и
 

blickerlight, cinemamarionette, long ear, blickerite, starlet, screenette, cash cow, kick 

off, majors, nut, unspool, catharsis, barkies, brifie, quicky, cinemamantics, flicker, 

doubleyew film, gem, fat, wallawalla, whoop- whoops, ad lib, Alan Smithee film, 

blooper/continuity,  bowdlerize, bracketing, cameo, cast against type etc. 

С
л
ен

гі
зм

и
 

cackle, gagster, macaroni, spaghetti, movie nut, clara bow, jossing, metropolis, 

pilldozer, Feeling Theda, casting couch, tearjerker, ozoner, blockbuster, blooper, blow 

a line, to boo, cliffhanger, to be dark, double feature, endustry, skin flick, goonie, pulp 

fiction, mockumentary, dawkumentary, capeshit, rounders, buvie, insidious, Birth of a 

nation, corny porny, happy Gilmore, monty python and holy grail, twilight, dumb and 

dumber, yawner etc. 

Д
ал

ь
н

я
 

(а
р

х
аї

зм
и

) 

Іс
то

р
и

зм
и

 silenced studio camera, caption, kinetoscope, film bin, gelatin, blinkies, pic factory, 

can, nickelodeons, kinetograph, kinetoscope, back projection, day-for-night-shot, 

nontalking film, motor-driven cameras, hand-cranked cameras, movie "peep show", 

kinetoscope parlors, amusement arcades, sideshows, dolly, pantomime, slapstick 

comedy, movie palace, continuity, serial, vaudeville etc. 

Центральна зона ближньої периферії представлена професіоналізмами – 

стилістично забарвленими лексичними одиницями, які входять до лексикону 

обмежених професійних груп та є розмовними еквівалентами спеціальних 

термінів (daddy, long ear, watchdog, props, filler, gelatin). Віддалену зону 

ближньої периферії формують одиниці жаргону й сленгу – лексеми, що 

належать не тільки до професійного лексикону, але й до словника закритих 

соціальних груп із обовʼязковим конотаційно маркованим (зазвичай 

фамільярним) елементом значення (cackle, brifie, quicky, barkies, macaroni, 

gagster, CGI fatigue, hate-watch, cinema, breakdown).   

У дослідженні розмежовуються поняття жаргонізму та сленгізму. Сфера 

функціонуівння сленгових одиниць є ширшою, ніж у жаргонізмів, оскільки 

перші вживаються різними групами мовців незалежно від їх соціального 

статусу, професійної орієнтації, вікових параметрів тощо, на відміну від 

жаргонізмів, які функціонують лише в межах професійних груп. Сленгізми 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=clara%20bow
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=jossing
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можуть у випадку їх узуалізації втрачати свою вузькопрофесійну маркованість 

та переходити до загальномовного словника, тим часом жаргонізми 

функціонують лише в межах діалектів певних соціальних груп. Саме лексико-

семантичні та стилістичні ознаки периферійних одиниць визначають ступінь їх 

близькості або віддаленості від ядра, а принцип виділення центральної та 

віддаленої зони ближньої периферії має соціолінгвальний характер і дозволяє 

виявити тенденції функціонування одиниць галузевого словника на сучасному 

етапі. 

Дальню периферію формують історизми – лексичні одиниці, які вийшли 

за межі загального вжитку і втратили здатність відображати реалії (silenced 

studio camera, caption, kinetoscope, film bin, gelatin, pic factory). У звʼязку з 

інтенсивним розвитком сучасних технологій, активним упровадженням 

інноваційних технічних засобів у виробництво кінопродукції, відбуваються не 

лише процеси неологізації галузевого словника, але й архаїзації лексики, яка 

через зникнення позначуваних ними реалій втрачає свою номінативно-

комунікативну актуальність.  

Другий розділ "Методологічна основа та методи соціокультурного 

й синергетичного аналізу словника кінематографа" присвячений 

обґрунтуванню доцільності використання соціокультурного підходу в 

дослідженні словника кінематографа, визначенню релевантності синергетичних 

принципів для аналізу особливостей системної організації та розвитку 

лексикону кінематографічної сфери, а також окресленню комплексу методів 

дослідження англійськомовного кінематографічного словника. 

Дослідження мови в межах соціокультурного підходу дозволяє апелювати 

до питання соціальної варіативності мови, яка на лексичному рівні виявляється 

в наявності таких угрупувань лінгвальних одиниць як загальновживана, 

професійна, жаргонна та сленгова лексика. Розвиток світового кінематографа є 

масштабним соціокультурним явищем, тому повноцінне дослідження розвитку 

галузевого словника можливе у площині цього аспекту, адже специфіка 

англійськомовного лексичного матеріалу кінематографії визначається 

особливостями всіх соціокультурних факторів, що слугували поштовхом до 

лексичних змін: технічний прогрес, історичні події та світоглядні цінності 

американського суспільства, у якому й відбувалося зародження й інтенсивний 

розвиток американського кінематографа.  

Висвітлення впливу соціокультурних явищ на розвиток мови перебуває 

у тісному звʼязку з дослідженням особливостей її еволюції, зумовлених 

динамічною природою мови. На основі кореляційного аналізу мовних змін 

і параметрів позамовної (соціальної) дійсності та лінгвокультурологічного 

аналізу актуальної соціокультурної інформації, яка міститься в семантиці 

номінацій, були виокремлені та схарактеризовані такі періоди історії 

кінематографа та відповідного англійськомовного галузевого словника як німе 

кіно, звукове кіно, кіно в кольорі та сучасне цифрове кіно.  

З огляду на системний характер і динамічну природу англійськомовного 

лексикону кінематографії, релевантним є залучення до його дослідження ідей 
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і принципів теорії самоорганізації або синергетики. Теорія самоорганізації 

дозволяє розглянути словник як складну (ієрархічно організовану) відкриту 

динамічну нерівноважну нелінійну макросистему, що складається з сукупності 

складноорганізованих коеволюціонувальних мікросистем та підсистем, і яка 

керується певними параметрами, спрямованими, з одного боку, на збереження 

її стабільності та функціональності, а з іншого – на зміни та розвиток. 

Синергетична методологія дозволила виявити екстра- та інтралінгвальні 

механізми самоорганізації лексичної системи кінематографічної галузі, по-

новому оцінити роль процесів архаїзації та неологізації, висвітлити роль 

основних способів творення нових слів як потужних механізмів саморегуляції 

словникової системи цієї галузі.  

Методика аналізу лексикону передбачала послідовність застосування 

комплексу методів: лексикографічного, семантичного, етимологічного, 

структурно-семантичного, компонентного та кореляційного видів аналізу, 

аналізу польової організації, синтезу та наукового моделювання, а також 

соціолінгвального, лінгвокультурологічного та синергетичного.  

У третьому розділі "Соціокультурні чинники формування та еволюції 

англійськомовного лексикону кіно" здійснено періодизацію історії 

кінематографа та схарактеризовано соціальні, історичні, науково-технічні 

чинники розвитку лексикону кінематографічної сфери на кожному з етапів. За 

критерієм упровадження науково-технічних інновацій, які спричиняли 

революційні зміни в процеси підготовки, зйомки, виробництва та дистрибуції 

кінопродукції, усю історію кінематографа поділено на 4 періоди: 1) епоха 

німого кіно, яка характеризувалася відсутністю звуку кінострічки; 2)  період 

звукового чорно-білого кіно, що виник із впровадженням звуку; 3) епоха 

звукового кольорового кіно, яке тривалий час розвивалося паралельно з чорно-

білим; 4) кіно епохи сучасних інформаційних технологій. Відповідні періоди 

було виокремлено в історії  розвитку галузевого словника кінематографа. 

Зазначені періоди не завжди мають чітко визначені межі, адже всі 

технічні інновації – це, насамперед, соціальне явище, яке не одразу знаходить 

швидке впровадження й поширення, так само й відповідна номінативна лексика 

потребує певний час для узуалізації та інтеграції до мовної системи.  

 Феномен американського кіно пояснюється унікальністю історичних 

умов формування. Саме в США завезена з Європи новинка знайшла надійну 

основу для швидкого розвитку та вдосконалення. Величезний попит на 

розважальні заходи на просторах країни, з одного боку, та мобільність 

пересування й маловитратність перших "кінотеатрів", простота й 

невибагливість умов демонстрування фільму, демократизм атмосфери 

перегляду – з іншого, сприяли популяризації кінематографа та спричинили 

бурхливий розвиток нової галузі, її індустріалізацію та комерціалізацію. 

Кінематограф допоміг американцям пережити Першу та Другу світові війни, 

Велику депресію 1930-х років, інші соціальні потрясіння, підтримав морально-

психологічний дух нації, виховував та повчав кіноглядача, розвивав його 

естетичний смак і культуру. Саме тому кінематограф розглядається 



10 
 

 

американцями як культурне надбання нації, важлива галузь економіки, обʼєкт 

національної гордості.  

Історія кінематографа – це єдність соціального, цивілізаційного й 

культурного процесів, тому при дослідженні англійськомовного словника 

зазначеної галузі, слід ураховувати комплекс соціокультурних та 

соціолінгвальних чинників, які зумовлюють його функціонування, збагачення 

та розвиток. Основними показниками його еволюції є: науково-технічний 

прогрес, удосконалення акторської майстерності, розширення жанрової 

специфіки, розвиток засобів дистрибуції кінопродукції. У кожному з цих 

критеріїв вбачаємо детермінанту мовних змін в англійськомовному лексиконі 

кінематографа. 

Для лексикону епохи німого кіно характерне функціонування термінів на 

позначення перших кінознімальних камер та різних оптичних приладів, 

спеціальних слів на позначення перших спецефектів та особливостей 

освітлення. Крім технічних термінів, лексикон цього періоду містить лексеми, 

перенесені без семантичних модифікацій зі сфери театру, зокрема назви 

професій (actor, actor-manager, director, performer), жанри творів (comedy, 

drama, romance, tragedy). Із часом лексикон збагатився новими термінами, 

створеними для номінації специфічних для кіно жанрів (crude documentary, non-

fictional, mini-documentaries / actualities, home movies, slapstick comedy, reel 

comedy, screwball comedy, thesis comedy). Новими одиницями кінолексикону, які 

згодом стали історизмами, були лексеми на позначення перших кінотеатрів 

(nickelodeons, peepshow), зовнішнього вигляду акторів, зокрема гриму 

(greasepaint, Dutch comic), костюмів (Irish comic), специфічних для німого кіно 

коментарів (commentaries) та жаргонних назв кінострічок (blinkies та brifie), 

зумовлених технічними недосконалостями та короткотривалістю перших 

фільмів.  

Упровадження звуку стало революційною подією в історії кінематографа 

та спричинило появу великої кількості фразових термінологічних одиниць із 

компонентом sound (sound film, sound assistant, sound engineer, sound booth, 

sound recording camera (newsreel camera for recording sound and picture), sound 

departament, sound head, sound man), які позначали нову техніку, засоби 

фільмування та професії. У цей період змінився статус кіно як виду мистецтва: 

він набув статусу промислової галузі, унаслідок чого лексикон кінематографа 

поповнився виробничою термінологією. Зʼявилися слова на позначення як 

нових, так і "міксованих" форм уже відомих жанрів (action and adventure, 

thriller/suspense, western, sci-fi < science fiction, detective-mystery, fantasy, horror, 

war films, gangster, mysteryepics, historical drama, film noir, war film, anti-war 

sentiment, war documentaries, propaganda films, submarine films, war comedy, black 

comedy, docu-drama, adventure drama, disaster, musical,  religious drama, 

psychological drama), удосконалених способів та засобів фільмування (dubbing, 

magnetic sound recorder, sound special effects, buzz track, aerial shot/establishing shot, 
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balance), нових професій (producer, distributor, line producer, recording director, 

monitorman, dubber).  

Унаслідок комерціалізації кінематограф почав розглядатися не тільки як 

вид мистецтва, але й як соціальний та економічний інститут для збагачення, 

галузь промисловості, своєрідна "фабрика мрій" (dream factory, picfactory), яка 

"виробляє" продукцію, характерними параметрами якої є зображення, звук, 

персонажі, сюжетні лінії та кіноактори. Самі кіностудії перетворилися на 

"фабрики кінозірок" (star factory, star system), які продукували нову касту 

творчої еліти. У 1920-1930-х роках відбулася інтеграція економічних принципів 

організації й управління у виробництво кінопродукції, що знайшло своє 

відбиття в термінологічному корпусі кінословника. Кількість людей, причетних 

як до виробництва, так і "споживання" фільмів, соціальна неоднорідність 

мовців, заангажованих кінематографом, зумовили збагачення лексикону кіно 

одиницями різних стилів – від нейтрально маркованих термінів до емоційно 

забарвлених жаргонізмів та стилістично знижених сленгізмів.  

Із появою "кіно в кольорі" відбувається технічне вдосконалення оптичних 

приладів, внаслідок чого виникають терміни на їх позначення, зокрема 

з конституентом color у складі багатокомпонентних термінологічних 

словосполучень (color sync burst, color-sensitive photographic emulsion, color eye 

cling, color cast, color gamut, warmth of color, color correcting). Одним із напрямків 

розвитку технічного оснащення кіновиробництва, який значно вплинув на 

збагачення термінологічного словника кіно в цей період, є вдосконалення 

освітлення знімального кіномайданчика (lighting devices, soft light, barndoor, 

kicker, reflector, gobo, light meter). 

Сучасний етап еволюції кінословника знаходиться в найактивнішій фазі 

свого розвитку, що зумовлено рядом екстралінгвальних чинників: масштабним 

розвитком технічних засобів, зокрема компʼютерних та цифрових технологій; 

високими темпами поширення інформації внаслідок глобалізації, де вирішальну 

роль відіграє веб-простір; як наслідок двох перших чинників – зміна картини 

світу мовців, їх швидка соціалізація та зростання креативного потенціалу всіх 

учасників кінопроцесу. У цифровому кінематографі кінозйомка, обробка, 

монтаж і демонстрація фільму відбуваються за допомогою цифрового 

обладнання, яке повністю замінює попередні технології. Такий соціокультурний 

феномен спричиняє тотальне оновлення англійськомовного вокабуляру не тільки 

кіноіндустрії, але й суміжних галузей.  

Основним принципом творення цифрового кіно є така схема: digital film 

(цифрове кіно) = live action material (відзнятий матеріал) + painting (художнє 

оформлення) + image processing (обробка зображення)+ compositing 

("композитінг" – нашарування зображень) + 2D computer image animation 

(двовимірна компʼютерна анімація) + 3D computer image animation (тривимірна 

компʼютерна анімація), яка передає зміни в усіх аспектах процесу створення 

кіно й залишає місце акторській грі, яка поки що не може бути витіснена 

компʼютерною графікою. Сучасний англійськомовний лексикон кіногалузі 
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збагатився одиницями, які номінують процес перетворення аналогового 

зображення в цифрове (analog-to-digital), перехід до цифрових кінопроекторів 

(digital projector), використання сучасних спецефектів (scale modeling, 

compositing, morphing), компʼютерну графіку (modern computer-generated (CG) 

or computer graphics imagery (CGI)), нові можливості зображення та звуку, а 

також появу нових кіножанрів (cyberthriller, smartoon). 

Кінолексикон сучасного етапу розвитку англійської мови 

характеризується великим ступенем образності, мінливості, інтенсивним 

процесом неологізації словника, його оновлення за рахунок набуття вже 

наявними словами нових "модернованих" значень, а також появою великої 

кількості сленгізмів унаслідок високих темпів поширення інформації, особливо 

серед молоді. Сленгізми сучасного лексикону кіногалузі представлені загалом 

жанровою тематикою (pulp fiction, mockumentary, dawkumentary, capeshit, 

rounders, buvie, insidious, spaghetti western), назвами кінострічок та їх сюжетних 

ліній, або акторів (dumb and dumber, happy Gilmore, terminator, the passion of 

Christ, monty python and holy grail, twilight, groucho marx), лексемами, що 

виражають ставлення глядачів до перегляду кінострічок (citizen kane, a walk to 

remember, goofy movie), а також номінаціями нових учасників процесу 

кінозйомки  (самих глядачів)  та засобів їх фільмування (netflix and die, avatard, 

sleep show, dronestagram). Національно специфічними є фразеологізми на 

позначення особливостей кіноперегляду, що відображають соціокультурну 

своєрідність американського суспільства, соціально-психологічні риси 

кіноаудиторії (the black sheep, the velvet rope, the white rabbit, Grand Canyon, 

hungry hippo, Funeral clown, the dump). 

У четвертому розділі "Синергетичні принципи системної організації 

та розвитку англійськомовного лексикону кінематографу" словник 

кіногалузі представлений як складна відкрита нерівноважна нелінійна система, 

встановлені інтра- та екстралінгвальні механізми самоорганізації словника 

кінематографічної галузі як синергетичної системи, виявлена роль процесів 

неологізації та архаїзації в саморегуляції англійськомовного словника 

кінематографа та схарактеризовані способи утворення неологізмів 

кінематографічної сфери як механізми саморегуляції досліджуваної лексичної 

системи. 

Лексикон кінематографічної галузі є складною системою, яка складається 

з елементів різної природи – термінів, професіоналізмів, сленгізмів, 

жаргонізмів, фразеологічних одиниць тощо. Ці елементи знаходяться в 

постійній взаємодії та звʼязку, мають чітку організацію і своєю сукупністю 

формують складну систему – галузевий лексикон. 

Одним із критеріїв, за яким систему можна вважати складною, є її 

ієрархічність – здатність входити до системи більш вищого порядку 

(суперсистеми) та складатися з ендосистем (підсистем, мікросистем) нижчого 

порядку.  Лексикон кінематографічної сфери (підсистема) є частиною словника 

англійської мови (макросистеми мовної суперсистеми) та обʼєднує в собі безліч 

мікросистем, що відображають різні угрупування його конституентів. У межах 
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кінословника можна, наприклад, виокремити такі лексичні угрупування 

(виділені за тематичним принципом) як акторська майстерність, 

звукорежисура, освітлення, монтаж, жанрова специфіка, анімація, спецефекти, 

які можна поділити на семантично вужчі підгрупи. 

Англійськомовному словнику кіногалузі як синергетичній системі 

властива відкритість, яка реалізується в її здатності обмінюватись матерією, 

енергією, інформацією з навколишнім середовищем і всередині самої системи 

між її системними підрозділами. З одного боку, лексикон поповнюється новою 

лексикою та фразеологією (процес неологізації), а з іншого, – відбувається 

розсіювання / дисипація тих конституентів, які перенавантажують її через 

втрату актуальності референтів (процес архаїзації). 

Відкритість системи є індикатором її готовності до обміну матерією, 

інформацією, енергією з навколишнім середовищем, який відбувається під 

впливом екстралінгвальних чинників. Унаслідок цього лексична система 

поповнюється новими одиницями, запозиченими з інших мов, а також 

перерозподіляє власні ресурси, які підлягають переосмисленню та набувають 

нового семантичного навантаження. Завдяки вдосконаленню техніки, 

інформаційній революції (поява телебачення), розвитку мистецтва, зокрема 

формування нових жанрів (кіноестетика), відбувалося збагачення кінолексикону 

новими лексемами. 

Нерівноважний стан, що є необхідною умовою самоорганізації системи, 

полягає в тому, що найменші внутрішні зміни в її складі, спричинені  зовнішнім 

впливом, провокуватимуть її вихід зі стану рівноваги, можуть трансформувати 

поведінку, і навіть призвести до руйнації. Система в нерівноважному стані 

змушена розвиватися та змінюватися, а також пристосовуватися до нових умов. 

Будь-які поштовхи, флуктуації та хаотичні стани на мікрорівні сприяють 

еволюції системи, виходу на новий параметр порядку (атрактор), найбільш 

оптимальний для цієї системи стан. Англійськомовна лексична система 

кіногалузі характеризується високим ступенем динамічності та оновленням 

своїх ресурсів. Точками біфуркації на етапі еволюції кінословника глобально 

виступали лексеми silent, sound, color та digital, які знаменували перехідний 

момент системи – зміну її параметрів, що привнесло кількісні та якісні зміни в 

лексичну систему кінословника. 

Проте перерозподіл мовного матеріалу, який спостерігається як усередині 

самої системи словника кіногалузі, так і під час взаємодії з іншими лексичними 

підсистемами, не змінює суперсистему англійської мови в цілому. Таке явище 

постулює принцип гомеостатичності – властивість системи зберігати відносну 

зовнішню стабільність, але зазнавати постійних внутрішніх змін на мікрорівні, 

які підтримують оптимальні параметри системи й забезпечують її цілісність та 

відносну стабільність. Шляхи розвитку системи є нелінійними за своєю 

природою, тобто важкопрогнозованими. Нелінійність системи передбачає 

багатоваріантність її еволюції, можливість несподіваних змін темпу та 

напрямку розвитку.  
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Процеси самоорганізації лексичної системи кінематографічної сфери 

відбуваються під дією інтра- та екстралінгвальних механізмів. До перших 

належать процеси термінологізації, транстермінологізації, ретермінологізації та 

детермінологізації – взаємодії елементів лексичної системи мови кінематографа 

з іншими галузевими словниками. Лексикон кінематографа збагачується 

запозиченими одиницями, які внаслідок метафоризації, метонімізації, 

спеціалізації, генералізації семантики вихідних лексем у кінематографічному 

мовному просторі функціонують з новим значенням. Найпродуктивнішим 

механізмом внутрішньомовної регуляції англійськомовного кінословника на 

всіх етапах його еволюції є транстермінологізація, унаслідок якої лексичні 

одиниці набувають додаткових спеціальних значень у межах нової лексичної 

підсистеми, а номінативна одиниця перетворюється в міжгалузевий омонім.  

До основних способів творення нових лексичних одиниць як 

інтралінгвальних механізмів самоорганізації англійськомовної лексичної 

системи кіно належать морфологічні – афіксація (основними словотворчими 

елементами є суфікси -umentary, -wood , -ploitation , -phile, -plex , -(fic)ation та 

префікс docu-), основоскладання з найпродуктивнішою моделлю творення 

композитів Іменник+Іменник (cinemagoer, cameraman, copyright, screenplay, 

screenwriter), скорочення, серед яких превалюють усічені слова (pic, exec, distrib), 

літерні абревіатури (CGI, CU, MPAA, OTS), телескопізми (screenette, cinemama, 

cinemag, twelveplex, instamentary, cli-fi, rom-zom-com), та семантичні – 

семантична деривація (camouflage, movie nut, watchdog, gem, to milk) і конверсія 

(film → to film, screen → to screen).  

У межах кінолексикону англійської мови як синергетичної системи 

спостерігається значний вербокреативний потенціал таких способів як 

абревіація, телескопія та семантична деривація. Домінувальні позиції цих 

способів словотвору пояснюються тим фактом, що сучасна англійська мова 

тяжіє до скорочення форми своїх виражальних засобів зі збереженням 

семантичного навантаження (абревіація та телескопія), а також нарощує 

потенціал образності, отже, не перевантажує лексичну систему надлишковим 

кількісним складом ресурсів (семантична деривація).   

Основоскладання та абревіація є найпродуктивнішими способами 

творення стилістично нейтральних лексичних одиниць-термінів, тим часом як 

телескопія та семантична деривація є домінувальними способами утворення 

лексем периферійної зони англійськомовного лексикону кінематографії завдяки 

стилістично маркованим конотаціям, яких набувають новоутворені номінації. 

До екстралінгвальних механізмів самоорганізації словника 

кінематографічної сфери належать запозичення з інших мовних систем, 

спричинені соціокультурними чинниками. Основними джерелами поповнення 

словника кінематографа іншомовними одиницями в різні часи були такі мови 

як французька (film noir, neo-noir, film dʼart, cinema verite, mise en scène, arret, 

auteur, enfant terrible), італійська (camera obscura, chiaroscuro, giallo, 

poliziotteschi, coda, telefoni bianchi), японська (manga, yakuza film, gendai-geki, 

ecchi, hentai, lolicon, kaitō, mecha anime, shotacon, yaoi, yuri, jidaigeki, kaijū, 
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shinpa), номінації яких функціонують в англійській мові здебільшого у вигляді 

ксенізмів – запозичених одиниць, що відображають специфіку побуту країни-

джерела та є слабко асимільованими в мові-реципієнті. Французькі запозичення 

є більш асимільованими в англійськомовному лексиконі завдяки тісним мовним 

контактам, а також паралельному розвитку кінематографічної галузі в обох 

культурах. Іншомовні терміни позначають жанрову специфіку кіно, яка 

набувала нових рис у процесі кіноеволюції, вбирала в себе розмаїття 

іншомовних культур, і, відповідно, – вербальних виражальних засобів.  

ВИСНОВКИ 

Англійськомовний лексикон кінематографічної галузі – це підклас 

загальномовного словника англійської мови, який обслуговує сферу 

кінематографа, складається з масиву загальнолітературної лексики, термінів, які 

визначають специфіку цієї галузі, а також стилістично маркованих одиниць – 

професіоналізмів, жаргонізмів і сленгізмів.  

Відповідно до принципу польового моделювання, системну організацію 

англійськомовного кінословника можна репрезентувати у вигляді поля, 

центром якого є ядро, оточене периферійною зоною, структурованою за 

семантичними та стилістичними параметрами її конституентів. До ядра 

лексикону належать спеціальні терміни кіногалузі, а його центром виступають 

детермінологізовані лексеми, що належать до загальнолітературної мови, 

називають основні поняття кінематографічної сфери та утворюють базу 

кінолексикону. Ядерні лексичні одиниці є стилістично нейтральними, вони 

позбавлені конотацій, на відміну від стилістично забарвлених одиниць 

периферійного лексичного шару. Ядро терміносистеми кінематографа широко 

представлене одиницями з лексикону театру та фотомистецтва, які утворили 

базу кінословника під час його формування. Із розвитком кінематографа відбулося 

збагачення ядра галузевого лексикону термінами таких сфер діяльності 

американського соціуму як наука (акустика, оптика), економіка (виробництво, 

бізнес), мультимедійні технології (зокрема компʼютерні технології, Інтернет), 

реклама тощо.  

У межах англійськомовного лексикону кіногалузі виділено ближню 

й дальню периферії за критерієм темпоральної маркованості лексичних 

одиниць, які входять до їх складу. Ближню периферію складають неологізми, 

що номінують відповідні сучасні реалії та поняття, а дальню – історизми, які 

вийшли за межі повсякденного вжитку через втрату актуальності референта. 

У межах ближньої периферії виокремлено зону наближеності до ядра, яку 

формують професіоналізми, а також віддалену зону ближньої периферії, 

представлену одиницями жаргону та сленгу. Історизмами, які належать до 

дальньої периферії, є лексеми та стійкі вирази, що не мають синонімів або 

варіантів, вирізняються звуженою семантикою, позначають предмети як 

матеріального, так і духовного світу минулого, і які через екстралінгвальні 

фактори перейшли в пасивний словник. 
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Етапи розвитку кінематографічного словника виокремлено відповідно до 

періодизації історії кінематографа, здійсненої з урахуванням упровадження 

технічних інновацій у процес кіновиробництва. Виокремлено епоху німого кіно 

(яка характеризується відсутністю звуку кінострічки), період звукового чорно-

білого кіно (упровадження звуку), еру звукового кольорового кіно та кіно епохи 

сучасних технологій. Основними чинниками, що зумовлюють розвиток 

англійськомовного кіно словника, є вдосконалення технічного оснащення 

кіновиробництва, зростання акторської майстерності, урізноманітнення 

жанроваї специфіки кінематографічних творів і розвиток технологій 

дистрибуції кінопрдукції. 

Лексикон кінематографічної сфери є синергетичною системою, яка 

завдяки властивим їй параметрам (відкритості, ієрархічності, нерівноважності 

та не лінійності) здатна до самоорганізації та саморегуляції. Еволюція словника 

кінематографічної галузі відбувається під впливом зовнішніх  чинників – 

іншомовних запозичень, та за рахунок власних ресурсів – запозичень із 

лексиконів суміжних галузей та формування нової лексики. Інтралінгвальними 

механізмами самоорганізації лексичної системи кінематографічної сфери є 

термінологізація, ретермінологізація детермінологізація та транстермінологізація, 

з яких остання є найактивнішою в реалізацї принципів відкритості та динамічності 

досліджуваної лексичної підсистеми. Іншомовні запозичення, які належать до 

зовнішніх чинників самоорганізації англійськомовного кінолексикону, 

представлені лексемами французького та японського походження. Запозичення 

також свідчать про відкритість та динамічність лексичної підсистеми, її готовність 

обмінюватись матерією, енергією та інформацією.  

Кінолексикон як складна лексична підсистема знаходиться у стані 

постійного розвитку та саморегуляції. Для підтримання балансу (гомеостазу)  

лексична система постійно балансує між збагаченням своїх виражальних 

можливостей для задоволення комунікативних потреб мовців (процес 

неологізації) та дисипацією (розсіюванням) тих конституентів, які втратили 

свою комунікативну актуальність (процес архаїзації). У лексиконі 

кінематографа поява неологізмів неминуче призводить до архаїзації певних 

лексичних одиниць. 

Основними способами саморегуляції лексичних одиниць є процеси 

словотворення, зокрема основоскладання, афіксація, скорочення (усічення 

слова, абревіація, телескопія), семантична деривація та конверсія. Основоскладання 

та абревіація є найпродуктивнішими способами термінотворення, тим часом як 

телескопія та семантична деривація – домінувальні способи творення лексем 

периферійної ділянки англійськомовного лексикону кінематографії. 

Перспективним напрямком подальших студій словника кінематографічної 

галузі може стати компаративне дослідження особливостей вербалізації 

концепту CINEMA в американській, британській, австралійській 

лінгвокультурах.  
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АНОТАЦІЯ 

Наумчук Т. І. Еволюція англійськомовного лексикону кінематографії: 

соціокультурний та лінгвосинергетичний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Міністерство освіти і науки України, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню еволюції 

англійськомовного лексикону кінематографічної галузі в соціокультурному та 

лінгвосинергетичному вимірах. Інвентаризацію корпусу лексичних одиниць 

здійснено на основі лексикографічних та енциклопедичних джерел. Розроблено 

польову модель організації англійськомовного галузевого лексикону кіно, 

встановлено основні соціокультурні фактори його збагачення в ході еволюції та 

окреслено механізми та способи поповнення лексичного складу англійської 

мови. 

Застосування методології лінгвосинергетики дало можливість 

представити англійськомовний галузевий лексикон кінематографу як складну 

відкриту динамічну нерівноважну нелінійну систему. Визначено 

ектралінгвальні та інтралінгвальні механізми, а також способи самоорганізації 

аналізованої лексичної системи, схарактеризовано основні процеси її 

саморегуляції. 

Ключові слова: лексикон, польова організація, термін, професіоналізм, 

жаргонізм, сленгізм, соціокультурні чинники, еволюція, складна система, 

самоорганізація, саморегуляція.  

 

АННОТАЦИЯ 

Наумчук Т. И. Эволюция англоязычного лексикона кінематографии: 

социокультурный и лингвосинергетический аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплекному исследованию эволюции 

англоязычного лексикона кинематографической сферы в социокультурном и  

лингвосинергетическом аспектах. Инвентаризация корпуса лексических единиц 

осуществлена на основе лексикографических и энциклопедических источников. 

Разработана полевая модель организации англоязычного лексикона сферы 

кино, определены основные социокультурные факторы его обогащения в ходе 

эволюции и очерчены механизмы и способы пополнения лексического состава 

английского языка. 

Применение методологии лингвосинергетики дало воможность 

представить англоязычный отраслевой лексикон кинематографии как сложную 

открытую динамичную неравновесную нелинейную систему. Были 

установлены экстралингвальные и интралингвальные механизмы, а также 
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способы самоорганизации анализируемой лексической системы, 

охарактеризованы основные процессы ее саморегуляции. 

Ключевые слова: лексикон, полевая организация, термин, 

профессионализм, жаргонизм, сленгизм, социокультурные факторы, эволюция, 

сложная система, самоорганизация, саморегуляция.  

 

SUMMARY 

Naumchuk T. I. Evolution of the English Cinematic Lexicon: Socio-

Cultural and Linguo-Synergetic Approaches. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2018. 

The dissertation is dedicated to the complex study of the English cinematic 

lexicon evolution in socio-cultural and linguo-synergetic aspects. The inventory of 

the component stock of the lexico-semantic field was carried out by means of 

lexicographic and encyclopedic analysis. 

The field stratification of the respective vocabulary is worked out and the main 

socio-cultural factors of its enrichment within its evolution are defined. The English 

cinematic lexicon is formed by nuclear units represented by terms of the sphere 

which were formed on the basis of generally used words (the centre of the nucleus) 

being specialized in meaning. Professionalisms i.e. informal equivalents of terms 

constitute the central part of near periphery. The distant part of it is variedly 

represented by slangisms and jargonisms which differ in the sphere of usage, where 

jargonisms are sociolect lexical units used in a certain professional sphere and 

slangisms are widely used in every-day speech of different social groups regardless 

of their profession/status. The far periphery is contrasted to the near one by the 

temporal marker that stands for frequency of lexical unitsʼ usage and illustrates the 

process of their archaization. Within the English cinematic lexicon it is constituted by 

historic words which name the realis that have already come out of usage and thus 

lost their relevance.   

According to socio-cultural criteria the history of the English cinematic lexicon 

is roughly divided into four main periods which illustrate technical progress of the 

society being reflected in the English language: silent era, black-and-white sound 

film, film in color and digital cinema. To the main spheres of socio-cultural factorsʼ 

influence within the English cinematic lexicon belong technical equipment, acting, 

genres, social distribution. The appliance of socio-linguistic methodology enabled 

observing vocabulary formation and evolution at different lexical levels – terms, 

professionalisms, jargonisms and slangisms. 

The evolution and self-organization of the English cinematographic lexicon is 

actualized due to the main synergetic principles: hierarchy, openness, nonlinear 

nature and non-balanced state. The hierarchy of the lexicon is revealed through the 

ability to be the part of a bigger and more complex system as well as the potential to 

build up smaller systems according to the same pattern. The open nature of complex 

system occurs in its ability to share information, energy and matter. The 

cinematographic lexicon is an open and dynamic system that exchanges lexical 
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material with other languages and the English sub-lexicons of the following spheres: 

photography, theatre, acoustics, optics, distribution, business, media, computer 

technologies and thus constantly enriches its stock. The migration of elements from 

one system to another is possible due to the processes of terminologization, 

determinologization, reterminologization and transterminologization, where the latter 

prevails in the English lexical system of cinematic sphere.  

The systemʼs homeostasis means its relative stability under perpetual inner 

development. The stability of the system is a temporary state that is followed by a 

non-balanced one as the result of various factorsʼ influence. In its non-balanced state 

the system gains the bifurcation point that enables a multiple choice of the systemʼs 

development. All the changes are nonlinear by their nature and thus difficult to 

predict because of the heterogeneous status of system elements and ways of their 

evolution. Dissipativity is also a peculiar feature of the language system that implies 

diffusion of energy, matter and information at some periphery fields of the system. 

Due to that lexical system self-regulates and prevents overloading or lack of its 

expression means.  

All the lexical units within a complex system self-regulate by means of word-

building processes: compounding, affixation, contraction (clipping, abbreviation, 

blending), semantic derivation and conversion. Compounding and abbreviation are 

the most productive ways of term formation whereas blending and semantic 

derivation are dominant means of periphery lexical unitsʼ coinage. 

Key words: lexicon, field stratification, term, professional word, jargonism, 

slangism, socio-cultural factor, evolution, complex system, self-organization, self-

regulation. 
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