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АНОТАЦІЯ 

Наумчук Т. І. Еволюція англійськомовного лексикону 

кінематографії: соціокультурний та лінгвосинергетичний аспекти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Галузевий словник кінематографа розглянуто як лінгвокультурологічний та 

соціолінгвальний феномен, який є мовною репрезентацією навколишньої 

реальності людства, зокрема американського суспільства, – осередку 

зародження та бурхливого розвитку світового кінематографа.   

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, з’ясовано 

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. 

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 
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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. 

Англійськомовний лексикон кіногалузі визначено як підмову загальної 

мовної системи, що складається з шару загальновживаної лексики та 

специфічних лексичних одиниць – термінів, професіоналізмів, сленгізмів, 

жаргонізмів. Словник кінематографа є лінгвокультурологічним феноменом, 

що номінує реалії цієї сфери суспільства. Відповідно до польової моделі 

організації, кінолексикон має ядерно-периферійну структуру. Центр ядра 

формують лексеми загальнолітературної мови, а власне ядро – спеціальні 

терміни кінематографічної галузі. Ближня та дальня периферії 

диференціюються за принципом темпоральної маркованості її складових 

елементів та представлені неологізмами (професіоналізмами, жаргонізмами, 

сленгізмами) та архаїзмами (історизмами) відповідно.  

Англійськомовний лексикон кінематографічної галузі має 

інтегрувальний характер, оскільки корпус лексичних одиниць-конституентів 

формувався шляхом запозичення термінологічних одиниць зі словників 

галузей фототехнологій і театрального мистецтва, які утворили базу 

кінолексикону. У процесі подальшого розвитку він доповнювався 

номінативними одиницями словників сфери бізнесу, торгівлі, реклами, 

освіти, комп'ютерних 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. 
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В межах соціокультурного підходу у дослідженні галузевого словника 

кіно здійснено періодизацію історії кінематографа та схарактеризовано 

соціальні, історичні, науково-технічні чинники розвитку лексикону 

кінематографічної сфери на кожному з етапів. За критерієм впровадження 

науково-технічних інновацій, які спричиняли революційні зміни у процесі 

підготовки, зйомки, виробництва та дистрибуції кінопродукції, всю історію 

кінематографа поділено на 4 періоди: епоху німого кіно, яка 

характеризується відсутністю звуку кінострічки, період звукового чорно-

білого кіно, що виник із впровадженням звуку, епоху звукового кольорового 

кіно, яке тривалий час розвивалось паралельно із чорно-білим, а також кіно 

епохи сучасних інформаційних технологій. Відповідні періоди були 

виокремлені й в історії розвитку галузевого словника кінематографа та 

схарактеризовані соціокультурні особливості семантики лексем, що входять 

до його складу. Науково-технічний прогрес, удосконалення акторської 

майстерності, розширення жанрової специфіки, розвиток засобів дистрибуції 

кінопродукції визначено основними показниками еволюції кіногалузі, й, 

відповідно її лексикону. 

Системний характер і динамічна природа англійськомовного лексикону 

кінематографії уможливили екстраполяцію ідей та принципів теорії 

самоорганізації складних систем та застосування методології синергетики під 

час аналізу словника. Це дало змогу представити англійськомовний 

галузевий лексикон кінематографа як складну (ієрархічно організовану) 

відкриту динамічну нерівноважну нелінійну макросистему, що складається з 

сукупності складноорганізованих коеволюціонувальних мікросистем та 

підсистем. Основними механізмами розвитку такої системи є процеси 

самоорганізації та саморегуляції, які відбуваються під впливом 

ектралінгвальних та інтралінгвальних чинників.  

До "зовнішніх  поштовхів" належать соціокультурні фактори, що, з 

одного боку, дестабілізують лексичну систему, а з іншого, спонукають її до 
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еволюції – взаємодії з іншими мовними системами та поповнення свого 

складу лексемами на позначення реалій інших культур.  

Інтралінгвальними механізмами самоорганізації англійськомовної 

лексичної системи галузевого словника кінематографа є процеси 

термінологізації, детермінологізації, ретермінологізації та 

транстермінологізації, де напродуктивнішим є останній. Цей процес 

характеризується активною взаємодією кінолексикону зі словниками інших 

галузей, під час якої відбувається обмін матерією (запозичення номінативних 

одиниць), інформацією (формування поняття у системі-реципієнті) та 

енергією (додаткові конотації, які можуть виникати внаслідок переходу з 

однієї лексичної підсистеми в іншу).  

До основних способів творення нових лексичних одиниць як 

інтралінгвальних механізмів самоорганізації англійськомовної лексичної 

системи кіно належать морфологічні (афіксація, основоскладання, 

скорочення, представлені усіченими словами, абревіатурами та 

телескопізмами), а також семантичні (семантична деривація, конверсія). 

Англійськомовний лексикон кінематографа як синергетична система 

керується параметрами, спрямованими на збереження відносної стабільності 

та цілісності своєї структури (гомеостазу) та, водночас, на динамічну 

змінюваність та еволюцію. Підтримання оптимального стану лексичної 

системи (атрактора) можливе завдяки саморегуляції системи, що постійного 

оновлює власні ресурси – поповнюється новою лексикою (процес 

неологізації) та, водночас, відсіює ту, що втратила свою комунікативну 

здатність (процес архаїзації).      

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

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

самоорганізація, саморегуляція. 
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SUMMARY 

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

Cultural and Linguo-Synergetic Approaches. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 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 branch vocabulary of 

cinematography is considered as a linguo-cultural and sociolingual phenomenon, 

which is a linguistic representation of people’s surrounding reality, in particular of 

American society, which is the center of formation and rapid development of the 

world cinema. 

The scientific novelty of the thesis consists in the fact that due to the 

employment of the complex methodological apparatus the sociocultural parameters 

of the cinematic lexicon formation in the American variant of the English language 

are defined for the first time. The peculiarities of the cinema vocabulary evolution 

are revealed and tendencies of its development at the present stage are outlined; the 

system-structural organization of the cinematic lexicon is described, the semantic 

and stylistic features of its constituents are determined; the synergetic principles of 

development of the analyzed vocabulary which is regarded as a complex open 

dynamic non-balanced nonlinear system are highlighted; the mechanisms and ways 

of its self-organization and self-regulation are outlined. 

Practical significance consists in the possibility to use materials and 

research findings in academic process: during the teaching of standard courses in 

lexicology (sections "Semasiology", "Phraseology", "Word-building", "Vocabulary 

development") and stylistics of the English language (sections "Stylistics of 

linguistic units ","Functional stylistics","Stylistic classification of the vocabulary"), 

in the development and implementation of special courses on terminology studies, 

sociolinguistics and lingvo-synergetics; in teaching and methodological work: in 
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compiling educational and methodological aids on the above-mentioned 

disciplines; in lexicographical practice: in compiling dictionary of terms, 

dictionary of neologisms and glossaries of the cinematic sphere.  

The English lexicon of the cinematography is defined as a subsystem of the 

general linguistic system, consisting of commonly used vocabulary layer and 

specific lexical units - terms, professional words, slangisms, jargonisms. The 

cinematic vocabulary is a linguistic and cultural phenomenon that nominates the 

realis of this social sphere. According to the field model of stratification, cinematic 

lexicon has a nuclear-peripheral structure. The center of the nucleus is formed by 

lexemes belonging to the general literary language, and the nucleus itself is 

constituted by special cinema terms. The near and far periphery are differentiated 

according to the principle of temporal marking of its constituent elements and 

represented by neologisms (professionalism, jargonism and slang), and archaisms 

(historical words) respectively. 

The English lexicon of the cinematic sphere possesses integrating nature, 

since the scope of its lexical units was formed by means of borrowing terms from 

the vocabularies of other branches such as photography and theatrical art and these 

very units formed its basis. Within the process of further development, it was 

supplemented by nominative units from lexicons of such spheres as business, 

trade, advertising, production, computer technologies etc. However, the main way 

of intensive enrichment of the English cinema lexicon during its evolution was the 

formation of the new vocabulary on the basis of its own word-formation resources 

with the use of morphological and non-morphological methods of verbocreation. 

The investigation was carried out within the framework of two approaches: 

sociocultural and linguosynergetic. Within the sociocultural approach to the study 

of the branch lexicon of cinematography, the division into periods of the 

cinematographic history is carried out and social, historical, scientific and 

technological factors of the lexicon development at each of the stages are 

characterized. According to the criteria of implementation of scientific and 

technological innovations that caused revolutionary changes in the process of 
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preparing, filming, producing and distributing film production, the entire history of 

the cinematography is divided into 4 periods: an epoch of silent films that is 

characterized by absence of sound, the period of sound black and white cinema 

that arose with the introduction of sound, an era of sound cinema in color, which 

was evolving for a long time in parallel with black and white one, and the cinema 

of the modern information technology era. The relevant periods were also 

distinguished in the history of the cinema vocabulary development and the 

sociocultural peculiarities of lexemes’ semantics were characterized. The scientific 

and technological progress, the improvement of acting skills, the expansion of 

genre specificity, the development of distribution tools of cinema production are 

defined as the main indicators of the film industry evolution, and, accordingly, its 

lexicon. 

The systemic character and dynamic nature of the English lexicon of 

cinematography enabled the extrapolation of the ideas and principles of the theory 

of complex systems’ self-organization and the appliance of the synergetics 

methods in the analysis of the vocabulary. This enabled to represent the English 

cinematic lexicon as a complex (hierarchically organized) open dynamic non-

balanced nonlinear macrosystem consisting of a set of complex organized co-

evolving microsystems and subsystems. The main mechanisms of such system 

development are the processes of self-organization and self-regulation that evolve 

under the influence of extralingual and intralingual factors. 

To the "external impulses" belong sociocultural factors, which, on the one 

hand, destabilize the lexical system, and on the other, encourage its evolution, i.e. 

interaction with other language systems and enrichment of its stock by the lexemes 

denoting the realis of other cultures. 

The intralingual mechanisms of the English cinematic lexical system’s self-

organization are the processes of terminologization, determinologization, 

reterminologization and transterminologization, where the last is the most 

productive. This process is characterized by the active interaction of the cinema 

lexicon with the vocabularies of other branches. During that process an exchange 
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of matter (borrowing of nominative units), information (formation of new concept 

in the recipient system) and energy (additional connotations that may arise as a 

result of transition from one lexical subsystem to another) takes place. 

The main ways of creating new lexical units as intralingual mechanisms of 

self-organization of cinematography vocabulary are morphological (affixation, 

compounding, contraction, represented by clippings, abbreviations and blendings), 

and semantic ones (semantic derivation, conversion). 

The English cinematic lexicon as a synergetic system is guided by 

parameters aimed at preserving the relative stability and integrity of its structure 

(homeostasis) and, at the same time, at dynamic variability and evolution. 

Maintenance of the optimal condition of the lexical system (attractor) is possible 

due to the self-regulation of a system that constantly renovates its own resources, 

i.e. enriches itself by new lexical units (the process of neologization) and, at the 

same time, eliminates those nominative means that have lost their communicative 

potention (the process of archaisation). 

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

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

regulation.  
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ВСТУП 

 

Мова – це багатовимірне та всеохоплююче явище, за допомогою якого 

відбувається вербальна матеріалізація відбитих людською свідомістю 

об’єктів, явищ, процесів оточуючого світу у вигляді мовних знаків. Мова 

фіксує та відбиває кожне явище навколишньої дійсності і знаходить ресурси 

для їхньої репрезентації за допомогою спеціальних мовних кодів, основним з 

яких є лексичні одиниці. Англійська мова, яка останнім часом перетворилась 

на глобальний засіб комунікації, постійно збагачується і розвивається. Як 

зазначають науковці [71; 69; 70; 231], у сучасній англійській мові 

відбуваються активні словотворчі процеси, формуються нові номінативні 

знаки як з матеріалу власне англійської мови, так і шляхом запозичення з 

інших мов. 

Певні етапи життя суспільства характеризуються змінами в науковій 

сфері. ХХ століття – це епоха науково-технічних революцій, час вагомих 

соціальних змін, великих війн та революцій. На певних етапах розвитку 

соціуму виокремлюються певні галузі науки і техніки, формуються нові та 

розвиваються існуючі. Під впливом науково-технічних здобутків 

відбуваються зміни в соціальному житті, що спричиняє розвиток і збагачення 

мови, зокрема англійської. 

Однією з таких науково-технічних галузей є кінематограф, який 

розпочавши своє існування наприкінці ХІХ, у ХХ столітті пройшов шлях 

активного формування та інтенсивного розвитку. Еволюція цієї галузі, яка 

знаходиться на перетині науки та мистецтва, сприяла збагаченню мовної 

системи новими одиницями, переважно термінами. Відтак, виокремлення 

кінематографічної галузі в самостійний вид мистецтва та сферу професійної 

діяльності стало підґрунтям для зародження та збагачення її лексикону 

насамперед завдяки формуванню спеціальної галузевої терміносистеми.  

Емоційно-забарвлена професійна лексика, галузевий сленг і жаргон також 

стали невід’ємною частиною словника кінематографа.  
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Дослідження галузевих словників є однією з провідних тенденцій у 

сучасному мовознавстві. Застосування методу польового моделювання є 

актуальним у визначенні їхньої системно-структурної організації, а також 

лексико-семантичних і стилістичних особливостей конституентів. 

Засновником теорії семантичного поля у лінгвістиці вважається Й. Трір [258; 

259], а його послідовниками є такі вчені, як І. В. Арнольд [4; 5], О. І. Бондар 

[15], Л. М. Васильєв [23], З. Н. Вердиєва [25], В. Б. Гольдберг [34], Д. Герартс 

[208], С. П. Денисова [45], І. М. Кобозєва [90], А. М. Кузнецов [101], 

О.  А.  Павлишенко [128], З. Д. Попова [134], Й. А. Стернін [146], І. І. Чумак 

[183] та ін. 

Зважаючи на соціальний характер мови, її властивість відбивати 

актуальні тенденції розвитку та надбання суспільства, її культурну 

специфіку, доцільним є висвітлення соціокультурних особливостей 

формування та розвитку галузевого словника із застосуванням 

соціолінгвального (В. Д. Бондалєтов [14], Б. Головін [31], Ю. Дешерієв [47], 

В. В. Дубінін [54], В. Лабов [103; 220], М. Меєргоф [234], Л. Мілрой [223], 

М.  Монтгомері [236], Ф. де Сосюр [144; 249] і т.д.) та 

лінгвокультурологічного підходів (Ф. С. Бацевич [7], Л. Вайсгербер [262], 

В.  фон Гумбольдт [38; 39], Р. Кісь [83], В. В. Мельник [113], Е. Сепір [153], 

Н.  Хомський [198]).  

Застосування принципів та методів лінгвосинергетики дозволяють 

представити лексикон англійськомовної кіносфери складною відкритою 

динамічною нерівноважною нелінійною системою, що здатна до 

самоорганізації та саморегуляції із врахуванням основних способів та 

механізмів перебігу зазначених процесів. 

Актуальність дослідження визначається важливістю феномену кіно в 

житті людства, зокрема американського суспільства, відсутністю 

фундаментальних досліджень еволюції словника цієї сфери, які б дозволили 

виявити тенденції його формування й розвитку під впливом соціокультурних 

факторів. Актуальним є вивчення галузевого словника в лінгвосинергетичному 
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вимірі, що дозволяє визначити його потенціал як складної нерівноважної 

нелінійної системи, здатної до самоорганізації та саморегуляції. 

Зв’язок 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 розв'язання 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; 

- з'ясувати шляхи й способи збагачення словника кінематографічної галузі 

на різних етапах її історії. 

Об’єктом дослідження є англійськомовний лексикон кіносфери,  який 

складається з базових галузевих термінів та стилістично маркованих слів – 

професіоналізмів, жаргонізмів, сленгізмів. 
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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 та інші), 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 шляхів і способів творення 

кінематографічної лесики й фразеології. Лінгвосинергетичними підвалинами 

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 
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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-
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культурних чинників, які зумовили розвиток кінословника США з кінця ХІХ 

до початку ХХІ століть, соціолінгвістику – характеризуванням впливу 

соціальної 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. 

Положення, що виносяться на захист: 

1) Англійськомовний галузевий кінолексикон є 

лінгвокультурологічним феноменом, який відображає реалії цієї сфери на 

своєму мікрорівні та виступає моделлю розвитку загального словника.  До 

його складу входять лексичні одиниці мови, якими користуються 

представники тих професійних груп, що створюють кінопродукцію (акторів, 

кінорежисерів, сценаристів, операторів), працівників, які обслуговують усіх 

учасників виробничого процесу (агентів дистрибуції кіно та реклами), а 

також глядачів, які виступають учасниками кінопроцесу.  

2) Кінематографічний лексикон складається з пласту 

загальновживаної лексики та специфічних лексичних одиниць, таких як 
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терміни, професіоналізми, жаргонізми та сленгізми. Відповідно до польового 

принципу, кінолексикон можна представити у вигляді ядерно-периферійної 

структури. До центру ядра входять лексеми загальнолітературної мови, які 

утворюють поняттєву базу кінолексикону. До ядерних компонентів також 

відносимо похідні від них одиниці, що становлять галузеву термінологію. 

Ближня та дальня периферія диференціюються за принципом темпоральної 

маркованості. Так, до ближньої периферії відносимо неологізми, до яких 

належать соціально марковані лексичні одиниці – професіоналізми, 

жаргонізми та сленгізми. Дальню периферію конституюють архаїзми, що 

функціонують у формі історизмів.  

3) Історія кінематографічної галузі демонструє єдність соціального, 

цивілізаційного й культурного процесів, а його англійськомовний словник є 

вербальною репрезентацією актуальних соціокультурних явищ. Основними 

чинниками еволюції кіногалузі та, відповідно, її словника є технічний 

прогрес, акторська майстерність, жанрова специфіка та розвиток засобів 

дистрибуції. 

4) Англійськомовний лексикон кінематографічної галузі є складною 

відкритою динамічною нерівноважною нелінійною системою, що має 

здатність до самоорганізації та саморегуляції. Процес самоорганізації 

відбувається під впливом інтралінгвальних та екстралінгвальних чинників. 

Процес саморегуляції словника визначається постійним станом балансування 

між збагаченням своїх номінативних засобів для задоволення 

комунікативних потреб мовців (процес неологізації) та розсіюванням 

(дисипацією) тих лексичних одиниць, які її перенавантажують через брак 

актуальності (процес архаїзації). 

5)  Відкритість кінолексикону зумовлює його контакт з іншими 

галузевими словниками та з лексиконами інших мов. Такий контакт веде до 

внутрішньомовних (термінологізація, ретермінологізація, 

транстермінологізація, детермінологізація) та міжмовних запозичень, які, 

власне, і складають перший спосіб його самоорганізації.   
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6) Другим способом самоорганізації англійськомовного 

кінематографічного словника є процеси морфологічного та семантичного 

словотвору. Основоскладання, абревіація та суфіксація є 

найпродуктивнішими способами ядерного термінотворення, тоді як 

телескопія та семантична деривація – домінуючі способи творення лексем 

периферійної ділянки англійськомовного лексикону кінематографії. 

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. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт та предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання роботи, описано методи 

дослідження, розглянуто наукову новизну, теоретичне та практичне 
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значення, вказано форми апробації та зазначено публікації, які висвітлюють 

основний зміст роботи. 

У першому розділі "Теоретичні засади дослідження 

англійськомовного лексикону кінематографічної сфери" розглянуто 

галузевий словник як лінгвокультурологічний феномен, встановлені 

особливості системної організації лексикону із застосуванням теорії полів, 

виокремлена термінолексика як ядро англійськомовного лексикону 

кінематографічної сфери та схарактеризовані його периферійні одиниці. 

Другий розділ "Методологічна основа та методи соціокультурного 

й синергетичного аналізу словника кінематографа" присвячений 

обґрунтуванню доцільності соціокультурного підходу у дослідженні 

словника кінематографа, визначенню релевантності синергетичних 

принципів для аналізу особливостей системної організації та розвитку 

лексикону кінематографічної сфери, а також окресленню комплекса методів 

дослідження англійськомовного кінематографічного словника. 

У третьому розділі "Соціокультурні чинники формування та 

еволюції англійськомовного лексикону кіно" висвітлено проблему 

періодизації історії кінематографа та схарактеризовано соціокультурні 

чинники розвитку лексикону кінематографічної сфери епохи німого, чорно-

білого звукового, кольорового кіно та кіно епохи сучасних технологій. 

У четвертому розділі "Синергетичні принципи системної 

організації та розвитку лексикону кінематографа" словник кіногалузі 

представлений як складна відкрита нерівноважна та нелінійна система, 

встановлені інтра- та екстралінгвальні механізми його самоорганізації, 

виявлені процеси неологізації та архаїзації як способи саморегуляції 

англомовного словника кінематографа та схараткеризовані способи 

утворення неологізмів кінематографічної сфери. 

У висновках було підбито підсумки та відображено основні результати 

дисертаційної роботи, а також окреслено перспективи подальших наукових 

розвідок.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЛЕКСИКОНУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ 

СФЕРИ 

 

1.1 Галузевий словник як лінгвокультурологічний феномен 

 

Починаючи з ХVIII століття, в Європі почався інтенсивний розвиток 

науки, техніки, виробництва, який спричинив появу нових реалій, що 

потребували чітких та однозначних термінів для свого найменування. Зміни 

у суспільній свідомості та мові в умовах індустріалізації суспільства та 

розвитку  міжнаціональних зав’язків зумовили необхідність дослідження не 

лише мов, але й окремих їхніх підсистем, які обслуговують професійні 

сфери. Певні соціальні групи, об’єднані спільними інтересами та 

професійною діяльністю, спілкуються за допомогою професійно-

специфічних засобів, зокрема одиниць лексикону наукової та виробничої 

галузей, що загалом формують відповідні галузеві словники.   

Галузевий словник кінематографа – це лексична система підмови 

кіносфери, яка складається не тільки з загальновживаної лексики, але й 

специфічних лексичних одиниць, таких як терміни, професіоналізми, 

сленгізми, жаргонізми тощо. Кінематограф – це унікальна сфера діяльності, 

словник якої утворився на основі запозичення лексичних одиниць з наукових 

та професійних вокабулярів інших мовних підсистем. На основі 

новоутвореного словника розпочався його подальший розвиток під впливом 

еволюції самої кінематографічної сфери.  

Як відомо, професійні мови (зокрема галузевий лексикон) виникають за 

потреби якомога чіткішого опису реалій певної спеціальності чи галузі. Але 

ми не погоджуємось з тим фактом, що професійні мови, з лексико-

термінологічної точки зору, – це так звані "цільові мови", які є "засобом 

спілкування істини та фактів", що здійснюється, загалом, за допомогою 

спеціальної термінології [37, с. 30], оскільки до складу лексикону 



24 
 

професійних груп входять не тільки вузькоспеціальні терміни, але й, 

насамперед, загальновживані слова та стилістично марковані лексичні 

одиниці (професіоналізми, сленгізми тощо).  

Жоден різновид мови не має таких засобів, які б не існували в інших 

різновидах мови, адже, як стверджують науковці, соціальною передумовою 

існування професійної мови є "дводіалектність та багатодіалектність" 

професійно підготовлених носіїв мови, оскільки в арсеналі кожного 

професіонала є принаймні дві мовні системи, взаємозумовлені різними 

соціальними та професійними колективами, до яких належить мовець [77, c. 

25].  

Слід зазначити, що лексикон будь-якої галузі розвивається за тими ж 

тенденціями, за якими розвивається власне загальна мова, тому що є її 

мініатюрою, певним "сегментом", який відображає загальні тенденції на 

своєму мікрорівні. Мова реагує на зміни в оточуючому світі і перебуває в 

нескінченній взаємодії та взаєморозвитку із ним. Світ збагачується новими 

реаліями, предметами, явищами, і, відповідно, виникає нова лексика як засіб 

найменування об’єктів навколишнього світу, оскільки лексичний рівень є 

найдинамічнішим та найчутливішим до мовних та позамовних змін. 

Абсолютним прогресом мови є саме збагачення словникового складу. 

Поповнення словникового складу – це один із процесів пристосування 

мовної системи до нових умов комунікації у зв’язку зі змінами у 

позамовному середовищі [72; 191; 228]. Ці процеси відбуваються настільки 

природньо,  що часом дуже важко встановити де саме, коли і як виникло те, 

чи інше поняття. Із розвитком науки, виробництва, культури, самого 

суспільства відбувається збагачення мовних ресурсів мовців, між цими 

явищами існує паралельний нерозривний зв'язок. 

Вчені виділяють такі ознаки лексикону:  

- відкритість структури лексикону та високу швидкість оновлення його 

складу; 

- стилістичну диференціацію лексики; 
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- стилістичний динамізм, який проявляється у синтезі стилів із 

вживанням  розмовної та термінологічної лексики [179, c. 29-30].  

На нашу думку, відкритість структури лексикону зумовлює високу 

швидкість оновлення його складових завдяки зовнішнім чинникам впливу 

(розвитку науки та техніки, динамічним суспільно-політичним змінам) та 

внутрішньомовним потребам, які полягають у прагненні заповнити лакуни за 

відсутності одиниць на позначення того чи іншого явища/предмета, 

доповнити його значення або диференціювати за стилістичною або 

функціональною ознакою.   

Аналізуючи тенденції розвитку галузевого лексикону, який більшою 

мірою складають професіоналізми, жаргонізми та сленгізми, слід зазначити, 

що їхнє емоційно-стилістичне забарвлення зумовлене не зовнішніми 

чинниками, а творчим потенціалом мовців. В атмосфері невимушеного 

творчого процесу мовці схильні до створення нових слів, а також 

"додавання" вже існуючим лінгвальним одиницям нових значень.  

У підтвердження цього твердження слід зазначити, що одним із 

чинників мовного розвитку В. В. Левицький визначає не тільки когнітивний 

(розвиток мислення, пізнавальної діяльності, потреби номінації), але й 

емоційний (який полягає у загальнолюдській потребі виражати свої почуття) 

[104, c. 159–161]. Відтак, з першої ознаки лексикону випливає друга, яка 

полягає у стилістичній диференціації слів (від емоційно-нейтрального 

терміну до стилістично маркованого жаргонізму, професіоналізму тощо) і 

третя, що полягає у їх співіснуванні та функціонуванні в межах однієї 

лексичної системи. 

Поява світового кінематографа сприяла утворенню та розвитку 

англійськомовного галузевого словника кінематографії і, тим самим, 

значному збагаченню мовних ресурсів.  Розвиток цієї сфери був настільки 

стрімким, що впродовж відносно короткого проміжку часу кінематограф 

зайняв домінуючі позиції серед інших видів мистецтва, а згодом 
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перетворився у технічну галузь та інтерактивну сферу буття. Такий масовий 

інтерес публіки до кіно був зумовлений його розважальним характером.  

Кінематограф – це сфера діяльності, що об’єднала у собі мистецтво та 

технічні засоби його об’єктивації. Мистецька сторона представлена театром, 

в основу якого покладено гру акторів, музику, яка супроводжує кінострічку і 

створює настрій та специфічну атмосферу кіно. Технічна складова 

кінематографа представлена фото- та кінотехнікою, за допомогою якої 

знімається і демонструється кіно.  

Лексикон кінематографа – це лексичні одиниці мови, якими 

користуються представники тих професійних груп, що створюють 

кінопродукцію, насамперед акторів, кінорежисерів, сценаристів, операторів, 

та працівників, які обслуговують усіх учасників виробничого процесу, 

агентів розповсюдження кіно (дистрибуції) та реклами. До складу лексикону 

слід також віднести лексичні одиниці мови глядачів, які, у свою чергу, також 

виступають учасниками кінопроцесу завдяки технологіям, що значно 

розширюють можливості сучасної людини.  

Сучасний кінематограф – це масова культура, масштаби якої важко 

обмежити лише знімальним майданчиком або кінотеатром. Кіно знаходиться 

усюди, кіно – це наше життя. Як зазначають сучасні науковці, мова 

кінематографічної сфери через свою природу здатна виступати не лише 

одним із головних засобів конструювання реальності, сховищем величезної 

різноманітності значень, життєвого досвіду і можливості його безперервного 

об’єктивування, але й метамовою культури і соціальної комунікації в ХХ та 

ХХІ століттях [65, с. 16].  

Завдяки статусу кінематографа як відносно нової галузі мистецтва, 

науки та техніки, у нашому дослідженні ми можемо виявити тенденції 

розвитку кінословника з моменту виникнення цієї сфери, розвитку протягом 

останніх 150 років до сучасного етапу її історії включно. Науковці 

виокремлюють три основні моделі, за якими відбувається формування нових 

галузей знань: 
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- перша модель – виникнення нової науки на основі вже існуючої; 

- друга модель – формування нової науки в результаті взаємодії 

двох існуючих наук; 

- третя модель – поява нових наук у результаті взаємодії кількох 

наук [99, c. 122]. 

Термінологія тих наук, які сформувались за першою моделлю, відносно 

однорідна та складається з основних термінів, які входять до терміносистеми 

галузі-джерела, а також їх дериватів і складних термінів. Термінологія наук, 

що сформувались за другою моделлю, є неоднорідною, оскільки її 

утворюють терміни, взяті із суміжних галузей. Новоутворені терміни 

набувають нових значень під впливом інших суміжних наук. Цей складний 

характер основних термінів впливає на значення дериватів і складних 

одиниць у межах терміносистеми. За принципами третьої моделі ядро 

терміносистеми, що входить до галузевого лексикону, виступає інтегруючою 

частиною термінів з усіх взаємодіючих галузей знань. Її різнорідність 

полягає у тому, що  основні терміни повністю змінюють своє оригінальне 

значення, деякі підлягають модифікації, а інші повністю змінюють своє 

вихідне значення [99, c. 122-123].  

На нашу думку, кінематографічна галузь утворилась за другою 

моделлю – на основі інтеграції театрального мистецтва із фототехнологіями, 

а, отже, англійськомовний словник кінематографа формувався як 

відображення взаємодії науково-технічної та мистецької концепції. Їхні 

теоретичні та поняттєві бази слугували основою для новоутвореної галузі – 

кінематографа. На момент виникнення кінематографа як нової сфери 

діяльності людей актуальною була друга модель.  

Проте, у процесі своєї еволюції кінематограф зазнав впливу інших 

технічних та гуманітарних галузей знань, інтегрувавши їхні здобутки. 

Кінематограф перетворився у сферу впливу бізнесу, реклами, торгівлі, 

освіти, комп’ютерних технологій тощо. Відтак, кінематограф у сучасних 

умовах розвивається за принципами третьої моделі, гармонійно співіснуючи 
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та кооперуючись з іншими галузями знань та сферами життєдіяльності. 

Аналіз досліджень, присвячених питанню професійних мов різних галузей 

[29; 137; 154; 179; 260] дає можливість констатувати, що динамічні кількісні 

та якісні зміни, якими визначається розвиток цих підмов, відбуваються саме 

на лексичному рівні.  

Ядром галузевої мови є його лексикон, оскільки він зумовлює її 

виокремлення у специфічну підсистему. Важливу роль в ідентифікації 

галузевого лексикону відіграє система специфічних термінів, яка забезпечує 

комунікацію в окремій сфері діяльності носіїв мови. Слід зазначити, що будь-

який лексикон складається, насамперед, із загальновживаних слів, але 

важливо виділити терміни, оскільки вони номінують вузькоспеціальні 

поняття, зумовлюючи самобутність галузевої комунікації.  

Терміни виступають ядром лексичної системи певної професійної 

підмови, вони є інформативними та нейтральними за своїм значенням.  

Специфічними одиницями, семантична структура яких складається не тільки 

з номінативного, але й оцінювального компонентів, є стилістично марковані  

професіоналізми, жаргонізми та сленгізми, які, у свою чергу, утворюють 

периферію галузевого лексикону.  

Отже, англійськомовний галузевий словник кінематографа – це 

різновид (підклас) загальномовного словника, який обслуговує цю галузь 

знань, складається з масиву загальномовної лексики, термінів, які визначають 

специфіку цієї сфери, а також стилістично маркованих одиниць – 

професіоналізмів, жаргонізмів та сленгізмів.  

 

1.2 Системна організація лексикону галузі кінематографа 

 

Одним із фундаментальних напрямків теоретичного осмислення мови у 

розумінні принципів її устрою і ладу є системний підхід. Першими 

науковцями, які обґрунтували необхідність розгляду мови як системного 

явища, були В. фон Гумбольдт [38] та Ф. де Сосюр [144]. Системний 
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характер лексики був уперше досліджений М. М. Покровським, який 

визначав зв'язок слів у межах одного кола уявлень [131], О. О. Потебньою 

[135], який виділяв семантичні відношення між словами в межах 

семантичних груп та іншими.  

За визначенням тлумачного словника [293], системою називається 

порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним 

зв'язком частин чого-небудь; система – це форма організації, будова чогось; 

сукупність елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням; будова, структура, що становить єдність закономірно 

розташованих та функціонуючих частин. Якщо представити лексикон у 

вигляді системи, можна зазначити, що останній виступає формою організації 

лексичних одиниць за спільною ознакою, між якими встановлені певні 

структурні відношення. 

Система визначається науковцями як складне ціле, утворене 

взаємозалежними й взаємозумовленими частинами (елементами), яке 

виступає відносно до зовнішніх умов як єдине ціле й виконує єдину (загальну 

для усіх елементів) функцію [134, с. 198]. Таке визначення є доволі стислим, 

але вичерпним, оскільки визначає основні критерії системи: 

багатокомпонентність, ієрархічність своєї будови, взаємозалежність та 

єдність її елементів.  

Представники системного функційного підходу розглядають мову як 

єдину систему [205; 210], зокрема як відкриту та динамічну [222]. 

С.  В.  Семчинський  визначав її як "сукупність взаємопов’язаних, 

об’єднаних, або певним чином упорядкованих величин", що мають певну 

структуру, – "сукупність сталих стосунків між величинами, які складають 

систему, спосіб їх упорядкування" [141, с. 57].  

У світлі сучасної лінгвістичної парадигми, мова розглядається як 

системно-структурне утворення, як суперсистема, що складається із 

підсистем [237]. Актуальними питаннями є дослідження існуючих 

взаємозв’язків та взаємовідносин між одиницями різних рівнів мови; 
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визначення статусу "рівнів", що не мають базових конститутивних одиниць, 

але складаються з систем неконститутивних механізмів різнопланового 

функціонування матеріальних одиниць мови; встановлення механізмів 

саморозвитку та самовдосконалення мовної системи [59, с. 27]   

Мова відповідає головним параметрам системи як 

внутрішньоорганізованої сукупності взаємообумовлених та взаємозв’язаних 

елементів і структури – схеми взаємовідносин між елементами їхньої 

внутрішньої організації [74, с. 30]. Науковці зазначають [61, 91], що система 

мови є складним та багатоплановим за своїм характером феноменом. Її 

складність стосується, перш за все, будови мовної системи, а 

багатоплановість – природи лінгвальних одиниць та особливостей їх 

функціонування.  

Система мови є складною та багатоплановою за своєю природою. Це 

стосується будови мовної системи, властивостей лінгвальних одиниць, 

особливостей їхнього функціонування. Розглядаючи проблему системності 

мови, слід врахувати той факт, що кожен компонент системи існує не 

ізольовано, а лише в опозиції до інших компонентів системи, у тісному 

взаємозв’язку один з одним. Кожна одиниця мови входить до системи як 

складова частина до цілого, вона пов’язана з іншими одиницями і частинами 

мовної системи безпосередньо або опосередковано (через мовні категорії). 

Вчені зазначають, що характерним для мови як системи є потенційність та 

відкритість, а також гетерогенність [59, с. 27].  

Гетерогенність (складність, неоднорідність) мовної системи полягає у 

здатності її елементів групуватись у підсистеми, вступати у відносини як 

певні цілісності, утворювати більш складне ціле та протиставляється 

гомогенності – властивості, притаманній системам, елементи яких 

складаються з відносно однорідних, безпосередньо взаємодіючих між собою 

елементів [143, с. 17]. За такою класифікацією мова є гетерогенною 

системою, оскільки складається з різнорідних елементів, що вступають між 

собою у ієрархічні відносини.  
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Функціонування гетерогенної системи забезпечується за рахунок тісної 

взаємодії різнорівневих елементів. Мову слід вважати такою, оскільки у ній 

поєднуються взаємозалежні елементи різного характеру, які перебувають у 

гетерогенних відносинах, але між ними не виключаються і гомогенні зв’язки. 

У складі такої системи виділяються підсистеми однорідних елементів, що 

взаємодіють між собою та з елементами інших підсистем. Мова як 

гетерогенна суперсистема складається з підсистем (макросистем), які, хоча і 

мають структурну самостійність, але не можуть функціонувати 

відокремлено, оскільки є конституентами цілого, "підсистемами системи 

мови", або "макросистемами мовної суперсистеми" [59, с. 30].  

Складність системи полягає у ієрархічності відносин між 

конституентами різних рівнів. Розглядаючи характер зв’язків  між рівнями 

мови, їх (рівні) визначають як ендосистеми (ті, що знаходяться всередині) 

загальної системи, складаються з базових елементів (конститутивних 

одиниць мови) та вступають у структурні відносини внутрішнього та 

міжрівневого порядку. А ті системні єдності, що виділяються у складі кожної 

окремої макросистеми, можна назвати гіпосистемами [59, с. 31]. Так, 

наприклад, лексична ендосистема включає до свого складу цілий ряд 

гіпосистем, серед яких можна виділити гіпосистему вузькогалузевого 

лексикону, яка, у свою чергу, також розподіляється на підсистеми нижчого 

порядку та ін. Таким чином реалізується принцип ієрархічності системи. 

Мова, як відкрита система, дозволяє вилучати та долучати до свого 

складу нові елементи, поповнювати її новими утвореннями, дозволяє 

внутрішньомовну міграцію елементів, але загалом залишається відносно 

стабільною. Найбільш відкритим рівнем мовної системи є лексичний, який 

перебуває у стані постійного збагачення та оновлення свого словника. 

Лексичній макросистемі характерні відкритість, нерівноважність та 

змінність, яка виступає перманентною характеристикою цієї системи, на 

відміну від інших систем.  Змінність та відкритість словникового складу 
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знаходяться у прямій залежності від ектралінгвальних умов, у яких вона 

функціонує і тих чинників, що сприяють її розвитку.  

До останніх належить виникнення певних явищ (реалій), що 

спричиняють потребу найменування нового предмета або явища задля 

забезпечення повноцінної комунікації. С. М. Єнікєєва називає таке явище 

"енергетичним вторгнення" з боку суспільної мегасистеми [59, с. 29]. Відтак, 

це спричиняє зміни у лексичній макросистемі мовної суперсистеми у вигляді 

появи лексеми, що номінує нові предмети або явища.  

Вивчення окремих властивостей складових компонентів лексикону, 

відношень між ними реалізується у розподілі слів за предметно-тематичними 

і лексико-семантичними групами, синонімічними рядами і антонімічними 

парами, польовому моделюванні лексикону, виділенні словотворчих 

угрупувань, а також вивченні лексичних одиниць з точки зору їх 

багатозначності [33, с. 142-143]. Такі принципи є основними критеріями 

виокремлення слів у певні групи, що є спробою їхньої класифікації, а отже, і 

систематизації. 

За такими принципами словник можна cхарактеризувати як ієрархічно 

упорядковану, структурно багатовимірну, цілісну систему, що має параметри 

опосередкованості, переривчастості, неелементарності, детермінованості, 

стійкості, частковості, варіативності, різнорідності функціонування. Як 

відомо, існують різні підходи до систематизації словника, але одним з 

найбільш релевантних до вивчення галузевого словника, на нашу думку, 

виступає саме польовий підхід. 

 

1.3 Польовий підхід у дослідженні лексики 

 

Засновниками теорії системного підходу у дослідженні лексики слід 

вважати Й. Тріра, який розробив та застосував нові принципи системного 

аналізу лексики [258; 259] На думку Й. Тріра, всі слова пов’язані певним 

смислом та існують не ізольовано, а у межах поля. Вчений виділяв два типи 
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полів: понятійне (структуру певної понятійної сфери) та словесне (групу слів, 

які пов’язані між собою в змістовному відношенні та визначають значення 

одне одного). Відтак, лінгвісти [148, с.15-16] називають ці поля лексико-

семантичними, оскільки в них об’єднуються лексичні одиниці за 

семантичним принципом. 

Термін "лексико-семантичне поле" (далі ЛСП) визначається як 

сукупність мовних одиниць, об’єднаних спільною (інтегральною), лексико - 

семантичною ознакою [86; 292], як існуючі реалії, що поєднують окремі 

слова та загальні угрупування слів – словники [226, c. 253]. Спільна 

семантична ознака зазвичай виражається лексемою з узагальнюючим 

значенням та об’єднує всі одиниці поля [107; 154 с. 20].  

Існує два способи визначення лексемного складу ЛСП [34, c. 20]: 1) 

ЛСП виділяється на основі загального поняття, що виражене словами цього 

поля, де лексичні одиниці класифікуються відповідно до виявлених ділянок 

дійсності; 2) ЛСП виділяють на основі певного слова (чи групи слів); 3) 

відповідно до дистрибутивно-статистичного принципа, ЛСП можна виділяти 

на основі статистичних даних про сумісну рекурентність слів у тексті, тобто 

про їхню дистрибуцію. Чим більше випадків сумісного зустрічання слів, тим 

тісніше вони пов’язані між собою і можуть бути об’єднані в одне ЛСП; 4) 

ЛСП можна виділяти, спираючись на дані асоціативного експерименту, які 

отримуються у результаті опитування носіїв мови. В ЛСП, таким чином, 

об’єднуються найчастотніші слова-реакції. 

Перший із вищезазначених підходів є найбільш релевантним у 

дослідженні лексикону кіносфери, оскільки його формування та розвиток 

відбуваються за загальномовними принципами, а "польовий" підхід дозволяє 

чітко визначити структурну організацію словника. Виділення семантичних 

полів базується швидше на логічному, понятійному, ніж на лінгвістичному 

критерії. У семантичне поле входять слова різних частин мови, які 

співвідносяться з широким поняттям [128, с. 22], а також включає 
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фразеологізми та одиниці як літературної, так і розмовної (жаргонної, 

сленгової) лексики.  

ЛСП є широким поняттям, яке охоплює безліч відносин всередині своєї 

системи. Найголовнішими парадигматичними відношеннями у ЛСП 

виступають гіперо-гіпонімічні (родо-видові) зв’язки, які встановлюють 

відносини між мікрополями та полями, тобто між одиницями різних рівнів 

логічної абстракції. Інтегративні ознаки мікрополів є диференційними для 

полів більш високих рівнів.  [23, c. 108; 224]. 

У межах одного ЛСП існують також лексико-семантичні варіанти (далі 

ЛСВ), які в семантичному аспекті розглядаються як семантичні компоненти 

(або семи) і відносини між ними. Компонентний аналіз дозволяє встановити 

інтегруючий компонент, за яким слова об’єднуються в поле. [4, c. 5]. 

Лінгвісти І. М. Кобозєва [90, c. 35] та І. І. Чумак [183, c.13] виділяють 

такі властивості поля: 

- семантичне поле утворене великою кількістю значень із загальним 

компонентом (семантичною ознакою), який виражається архілексемою 

(гіперлексемою), – лексемою з найбільш узагальненим значенням; 

- наявність семантичних відношень (кореляцій) між словами, а саме в 

їхній внутрішній структурі; 

- у лексико-семантичному полі виділяються мікрополя – семантичні 

об'єднання, члени яких пов'язані інтегральною ознакою, яка виражена 

зазвичай домінантою мікрополя (ядерною лексемою). Зовнішню структуру 

мікрополя становить ядро і кілька областей, одні з яких можуть 

розташовуватися в безпосередній близькості до ядра (ближня периферія), а 

інші – на периферії мікрополя (дальня периферія); 

- взаємозалежність лексичних одиниць (для поля характерна 

взаємовизначеність елементів, що виступає іноді у вигляді взаємозамінності 

цих елементів); 
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- взаємозв’язок семантичних полів у межах усієї лексичної системи 

(ЛСП не ізольовані одне від одного. Кожне слово входить в певне ЛСП і 

внаслідок своєї багатозначності, може переходити до іншого ЛСП); 

- системність та відносна автономність поля; 

- одне семантичне поле може включатися в інше поле більш високого 

рівня (ієрархічність). 

Ядром системи науковці позначають область з максимально високим 

ступенем ймовірності появи тієї чи іншої лексичної одиниці. Фактор 

підвищеної мовної надмірності спеціальних лексичних одиниць визначається 

самою галузевою термінологією як відносно закритою автономною лексико-

семантичною системою. В ядерній зоні найінтенсивніше виявляється 

прагнення спеціальних лексичних одиниць до однозначної відповідності між 

мовним знаком і поняттям. Підвищена частотність, прагнення до однозначної 

відповідності, чітко закріплені системні координати забезпечують лексико-

семантичну надійність і стійкість галузевої термінології, що дозволяє їй 

виступати як інваріант (лексико-семантичний еталон) при вживанні терміна в 

будь-якому іншому акті комунікації [44, с. 285-286]. 

Польовий принцип організації системи мови свідчить про обов’язкову 

наявність периферії в кожному полі. Жодне мовне явище не може складатися 

лише з ядра, оскільки периферія є таким же повноправним елементом 

лексичної системи, як і ядро [146, c. 38]. Більш того, визначаючи лексико-

семантичне поле як "семантико-парадигматичне утворення, що має певну 

автономність і специфічні ознаки організації: спільну нетривіальну частину у 

тлумаченні, ядерно-периферійну структуру, існування зон семантичного 

переходу" [45, с. 78], останнім положенням підкреслюється відкритість та 

динамічність ЛСП.  

С. П. Денисова зазначає, що семантична будова поля, яка представлена 

ядерно-периферійною структурою у мові, "утворена не за ознаками бінарної 

опозиції або за принципом релевантності/нерелевантності, а за принципом 

градуювання – ступеня виявлення ознак із центром, що складається з ознак 
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високого ступеня детермінованості, і периферії – явищ із високим рівнем 

варіативності" [45, с. 65].   

Оскільки лексикон є ієрархічним утворенням, що структурує знання  за 

допомогою логічних відношень, в його межах реалізуються парадигматичні 

зв’язки між польовими конституентами, які полягають в об’єднанні лексем за 

ядерною інтегральною ознакою. Відповідно, весь англійськомовний 

лексикон кінематографічної галузі у вигляді ЛСП може бути представленим 

відповідно до принципу ядерно-периферійної стратифікації.  

Між ядром та периферією відбувається розподіл функцій поля: одна 

частина функцій закріплена за ядром, а інша – за периферією. Між ядерною 

та периферійною зонами відсутня чітка межа. Складові елементи поля 

можуть належати до ядра одного поля, і одночасно бути на периферії іншого 

поля [40, c. 8]. 

Відтак, семантичну структуру поля складають наступні конституенти: 

- ядро поля, яке представлене родовою семою (гіперсемою).  

Гіперсемою  поля  є семантичний компонент вищого порядку, який 

організовує навколо себе семантичне розгортання поля; 

- центр поля, який складається з одиниць з інтегральним, спільним з 

ядром диференційним значенням;  

- периферію поля, яка включає одиниці, найбільш віддалені в своєму 

значенні від ядра. Зазвичай периферійні одиниці  поля  можуть вступати  в  

контакт  с  іншими  семантичними полями,  утворюючи   лексико-семантичну 

безперервність мовної системи [181, c. 15]. 

Лексикон, як відкрита динамічна ієрархічна система, також формується 

за принципом ядра та периферії. Існують наступні критерії ядерно-

периферійного членування ЛСП:  

- слова, що формують ядро, як правило, прості за своєю морфологічною 

структурою; 

- ядерні лексеми мають більш широку комбінаторність; 

- ядерні лексеми є більш психологічно значущими; 
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- слова-запозичення, зазвичай, відносяться до периферії, а не до центру; 

- семантика ядерних слів є, як правило, ширшою, ніж семантика 

периферійних лексем [101, c. 77]; 

- периферійні ділянки мають зонне членування за ступенем віддаленості 

іх одиниць від ядра [96, с. 19]. 

Виділення ядерної та центральної зон, а також ближньої/дальньої 

периферії свідчить про нечіткість меж ядерно-периферійної структури, 

елементи якої знаходяться у стані постійних міграцій – переходів від одного 

рівня до іншого. Але такі процеси більшою мірою притаманні саме 

периферії, одиниці ядра перебувають у стані відносної стабільності.  

Прихильники польового підходу до систематизації словника 

дотримуються думки, згідно з якою належність слова до ядра чи периферії 

поля є відносно умовною, адже зовнішні й внутрішні межі лексичних полів є 

досить розмитими [9, c. 22]. Д. Ґерартс також зауважує, що семантичні поля 

внутрішньо і зовнішньо не є чітко розмежованими, як шматочки мозаїки. 

"Увесь лексикон тоді був би величезним суперполем, що розпадається на 

великі, але чітко відмежовані частини, які, у свою чергу, діляться на менші 

польові структури і так далі, аж поки ми не досягнемо початкового рівня 

єдиного камінчика мозаїки – слова... Дискретність зазвичай проявляється 

лише у ядрі поля, навколо якого функціонує периферійна перехідна зона, 

належність слів до якої чітко визначити буде складно" [206, c. 66].  

Ми погоджуємось із думкою дослідників та вважаємо, що семантичне 

поле не може бути чітко визначеним завдяки динамізму, який є притаманним 

мові, зокрема лексико-семантичній системі. Лексеми, які належать до ядра, 

можуть мігрувати до периферії, та навпаки. У межах англійськомовного 

лексикону кінематографії ми виділяємо ближню та дальню периферії за 

критерієм темпоральної маркованості лексичних одиниць, які входять до 

їхнього складу. Отже, ближню периферію складатимуть неологізми, що 

номінують сучасні реалії та поняття, а дальню, у свою чергу, – історизми, які 
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вийшли за межі повсякденного вжитку через втрату актуальності реалії, що 

номінували відповідні лексеми.  

Такий критерій дозволяє спостерігати за ходом еволюції словника. У 

межах ближньої периферії слід також виокремити центральну зону ближньої 

периферії, яку формують професіоналізми кінематографічної сфери, а також 

віддалену зону ближньої периферії, представлену одиницями сленгу. Цей 

підхід має соціолінгвальний характер та дозволяє виявити тенденції 

функціонування одиниць галузевого словника на сучасному етапі. 

У складі досліджуваного лексикону можна виокремити "ядерну 

терміногрупу", до якої належать спеціальні терміни галузі, стрижневу та 

суміжну групу назв, а також їх найближчі "співгіпоніми" (за аналогією до 

семантичних полів) [27, c. 19]. Отже, до ядра кінословника належать базові 

терміни, що об’єднують назви основних понять системи кінематографа. Крім 

того, в межах ядра лексикону кіногалузі доцільно виділити лексеми, що 

формують центр ядерної ділянки та становлять родові назви похідних за 

значенням ядерних одиниць. Відтак, центром ядра англійськомовного 

лексикону кінематографічної сфери виступають лексеми, що належать до 

загальнолітературної мови: cinema, actor, producing, lighting, camera, 

assembling, sound-editing, genre, distribution, projector, play. Вони номінують 

основні поняття кінематографічної сфери та утворюють базу 

англійськомовного кінематографічного словника.  

До ядра лексикону слід віднести галузеві терміни, похідні від 

центральних одиниць, такі, наприклад як film actor, leading actor, animated 

film, cartoon, assistant director, associate producer, background illumination, 

booster light, camera angle, close up, production costs, distribution rights, fairy-

tale film, key scene, bloomed lens, claw, colour rendition, concave, lenticular 

screen, dissolve, duping process, gantries, gyro-tripod, plunger, take-up spool etc. 

Чітке розуміння значення таких слів обмежується базовими знаннями 

технічного забезпечення тієї чи іншої професії та потребує роз’яснень.  
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 Ближню периферію, у свою чергу, формують професіоналізми – 

стилістично-забарвлені лексичні одиниці, які входять до лексикону 

обмежених професійних груп та є розмовними еквівалентами спеціальних 

термінів. До професіоналізмів кінолексикону належать такі слова: daddy, long 

ear, watchdog, props, filler, gelatin. Ці одиниці функціонують у повсякденному 

спілкуванні робочих груп кінематографістів як розмовні еквіваленти 

галузевих термінів та відбивають у своєму значенні як позитивні, так і 

негативні конотації. 

 Також до складу периферії входить стилістично-забарвлена лексика, 

яка представлена жаргонізмами та сленгізмами: brifie, chinema, pickcrick, 

cinemantics, actorvist, CGI fatigue, hate-watch, cinema, breakdown, reelboy etc. 

Сприйняття значення лексем цієї групи ускладнюється їхньою 

приналежністю не тільки до професійного лексикону, але й до словника 

закритих соціальних груп із обов’язковим конотаційно-маркованим 

елементом значенням. Слід зазначити, що такі одиниці зазвичай 

функціонують як неологізми, а отже відбивають сучасні реалії 

суспільного/професійного життя. Власне кіноіндустрія, як відомо, є 

соціальним явищем, яке відображає своєю суттю синергію творчого процесу, 

інтелектуальної та фізичної праці, а його продуктом є витвір мистецтва.  

Дальню периферію формують лексичні одиниці, які вийшли за межі 

загального вжитку та перестали відображати реалії сучасного 

життя/актуального буття. До таких одиниць належать історизми: silenced 

studio camera, caption, kinetoscope, film bin, gelatin, blinkies, pic factory. Слід 

зазначити, що для лексикону галузі кінематографа характерними є саме 

історизми, а не архаїзми. Таке явище зумовлене швидкими процесами 

архаізації лексики у зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій, 

унаслідок якого застаріла лексика виходить за межі комунікативного 

функціонування через зникнення реалії на її позначення. Тобто лексика "не 

доживає" до статусу архаїзму, а замінюється у складі лексикону неологізмом 

на позначення нової реалії (див. Рис. 1.1 та Додаток А) 
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Рис. 1.1 

Польова організація лексикону кінематографічної галузі  

 

                                                 дальня периферія (архаїзми)  

                                                         ближня периферія (неологізми) 

 

                                                         центр ядра (загальнолітературна лексика) 

                                                         ядро (галузеві терміни) 

 

 

 

Таким чином, мова, як вербальний засіб об’єктивації дійсності, 

відображає в своєму змісті та структурі певні процеси та їхні характеристики. 

Ядерні лексичні одиниці на позначення техніки мають конкретне та 

лаконічне семантичне навантаження, позбавлене конотацій, на відміну від 

стилістично забарвлених одиниць периферійного лексичного прошарку. 

Саме в лексико-семантичних та стилістичних ознаках одиниць кожної 

структури полягає певна віддаленість периферії від ядра.  

 

1.3.1 Термінолексика як ядро лексикону кінематографічної галузі 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики питома увага приділяється 

вивченню термінології. У цьому напрямку досліджень рухаються вчені із 

різних країн світу. Закордонні термінологи працюють над такими 

проблемами, як системна організація, формування термінологічних 

неологізмів, зв’язок терміна з мовою для спеціальних цілей, стандартизації 

термінологічної лексики тощо [263; 196; 242; 243]. Вітчизняні лінгвісти, у 

свою чергу, досліджують загальну картину розвитку термінолексики, а також 

характеризують терміносистеми окремих наук [116; 138; 136]. 
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Ще за часів Аристотеля "термін" інтерпретувався як поняття, яке 

фіксує сталі та незмінні аспекти реальності, на противагу різноманітним та 

мінливим її чуттєвим образам. У силу своєї специфічної природи термін має 

потенцію до поєднання в собі таких параметрів, як вимір/категорія, поняття,  

концепт, слово, тобто екстралінгвальних, буттєвих, інтралінгвальних та 

поняттєвих параметрів. Його унікальність полягає в тому, що він одночасно є 

продуктом синтезу зазначених вище параметрів і джерелом їхнього генезису. 

Також термін співвідноситься з дійсністю через наукове (чи науково-

технічне) поняття, яке і складає значення терміну [цит. за 112, с. 131-132]. 

Одним із перших дослідників, який розробляв теоретичну базу 

вітчизняної термінологічної галузі, був відомий мовознавець Д. С. Лотте, 

який ще в 30-х роках ХХ ст. дав визначення терміна як "спеціального слова 

чи словосполучення, яке виражає поняття певної галузі науки, техніки чи 

виробництва". У своїх працях Д. С. Лотте висунув та обґрунтував такі ознаки 

терміна, як однозначність, точність, стислість, вмотивованість, погодження з 

іншими термінами, які існують в терміносистемі, а також системність його 

використання” [цит. за 55, с. 5]. 

Існують різні підходи до визначення природи і сутності терміну. 

Прихильники субстанційного (О. С. Ахманова, Д. С. Лотте, С. П. Хижняк) [6; 

110; 173] та номінативного (С. В. Гриньов, А. В. Суперанська, Хацер) [35; 

151; 172] підходів є, на нашу думку, подібними у своїх поглядах, оскільки 

перші вважають, що терміни називають процеси, явища, предмети, 

властивості, тобто такі ментальні одиниці, які в мові мають субстантивний 

характер, а другі розглядають термін як слово чи словосполучення, що 

номінує поняття певної галузі знання чи діяльності. Також вони вбачають 

термінами особливі слова чи словосполучення, що відрізняються від решти 

номінативних одиниць однозначністю, точністю, системністю, емоційною 

нейтральністю та незалежністю від контексту.  

 У сучасній лінгвістиці термін визначається як "слово чи 

словосполучення, що точно позначає певне поняття, застосоване в науці, 
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техніці, мистецтві" [1, с. 203]. В. П. Даниленко кваліфікує термін як  "слово 

чи словосполучення спеціальної сфери застосування, яке називає спеціальне 

поняття" [42, с. 11-12]. Основуючись також на таких визначеннях як:  

1) "термін – це слово чи підрядне словосполучення, яке має спеціальне 

значення, виражає та формує професійне поняття та застосовується у процесі 

пізнання та засвоєння наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин 

між ними" (Б. М. Головін) [цит. за 66, c. 5]; 

2) "терміном є слово чи словосполучення спеціальної (наукової, 

технічної і т. ін.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного 

вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів" 

(О.  С.  Ахманова) [6, с. 95-96]; 

3) "термін – це мовний знак, що співвідноситься з поняттям і 

предметом певної професійної сфери та на основі цього співвідношення 

входить до певної терміносистеми як її невід’ємний елемент" (Д. В. Щерба) 

[187]; 

4) "термін є словом, яке характеризується не лише стильовою 

співвіднесеністю, але й певною замкненістю в системі лексики на означення 

понять певної окресленої галузі знань" (Н. М. Раєвська) [246, c. 155], ми 

можемо зробити висновок про єдність думки науковців щодо наявності у 

слова спеціального термінологічного значення, яке співвідноситься зі 

спеціальним поняття та характеризується узуальністю вжитку. 

Основними ознаками терміну, відповідно, визначають: позначення 

поняття, належність до спеціальної галузі знань, наявність дефініції, точність 

значення, контекстуальну незалежність, конвенціональність і 

цілеспрямований характер виникнення, усталеність та відтворюваність у 

мові, номінативність, стилістичну нейтральність [36, c. 58], остання з яких 

ставиться під сумнів деякими науковцями, які виокремлюють певну групу 

термінів, яким властива оцінка, власне експресивність та тональність [80, с. 

94], з чим ми не можемо погодитись.  
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Проте, на нашу думку, такий підхід не враховує наявність 

міжгалузевих термінів, існування яких нівелює принцип замкненості у межах 

певної галузі та його контекстуальну незалежність. Такий підхід є 

релевантним у характеристиці термінів точних наук, розуміння значення 

яких є неможливим без оволодіння певними знаннями у цій галузі. Але він не 

є досконалим під час аналізу термінології гуманітарних наук, а також тих 

термінів, що знаходять широке розповсюдження у суспільстві. Так, 

наприклад, спірним питанням є трактування слова distribution, яке позначає 

"розповсюдження". Для того, щоб визначити, чи є лексема 

терміном/нетерміном, і якщо терміном, то якої галузі, нам необхідно 

встановити контекст його вжитку та визначити значення його трактування як 

терміну у відповідній галузі.  

У такому разі більш точним вважаємо визначення терміну 

послідовників функційного підходу (О. А. Алімурадов, Г.О. Винокур, 

Б.  М.  Головін, А. С. Дьяков, Л. А. Капанадзе, Т. Р. Кияк, О. І. Чупіліна) [2; 

28; 31; 56; 81; 82; 184], які дотримуються точки зору, що терміном може 

виступати будь-яке слово, що термін не є особливим словом, а словом в 

особливій функції. Також І. В. Арнольд зазначає, що для того, щоб слово 

стало терміном, воно повинно мати визначення у спеціальній літературі, 

тобто дефініцію. Але це не означає, що кожний термін має одну дефініцію. 

Різні автори, вживаючи один і той самий термін, надають йому варіативні 

дефініції у залежності від контексту [5, с.82].  

Суголосну думку поділяє І. А. Стернін, який вважає, що  слово у складі 

термінологічної лексики – це слово, співвіднесене зі специфічним об’єктом 

[146, c.71], тобто, підкреслимо, що будь-яке слово може стати терміном у 

межах певної терміносистеми. Більш того, прихильники функційного підходу 

наголошують на тому, що термін повинен поєднувати дві функції – 

номінативну, яка полягає у передачі фрагментів наукової картини світу, та 

дефінітивну – в аспекті накопичення нового наукового знання [2, c. 19]. 
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Такий підхід не є спростуванням двох попередніх, а є лише їхнім 

доповненням. На нашу думку, термін має бути однозначним у межах 

терміносистеми окремої галузі науки чи техніки і може бути багатозначним у 

словнику конкретної мови, об’єднуючи семантичні варіанти 

термінологічного і/або нетермінологічного характеру спільним експонентом 

мовного знаку. 

Актуальним та спірним питанням є встановлення відмінностей між 

терміном та загальновживаними ("побутовими") словами. Науковці 

виділяють наступне: 

- термін номінує спеціальні поняття, оскільки відноситься до 

вузької галузі знань. Такі властивості, як однозначність, наявність 

відповідної дефініції, системність свідчать про те, що термін є елементом 

фіксованої мовної підсистеми; 

- термін вирізняється точністю змісту, що зумовлює чіткість та 

обмеженність його значення; 

- слово і термін належать до різних рівнів розумової діяльності – 

наукового чи побутового мислення; 

- термін виконує дефінітивну функцію, оскільки не називає поняття, як 

звичайне слово, а поняття приписується йому [36, c. 26-27]. 

Хотілося б, проте, зауважити, що мовні підсистеми можуть бути 

відносно "фіксованими", але не замкнутими завдяки наявності міжсистемних 

відносин та взаємодії елементів. А тому, така властивість терміну, як 

"однозначність" може бути відносною. 

Однією з властивостей термінів є здатність групуватись у системи – 

термінологічні поля певних галузей знань і, таким чином, утворювати 

терміносистеми. Відтак, за визначенням Л. А. Васенко, терміносистема — це 

упорядкована система термінів певної галузі, підгалузі наукового або 

технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію. 

Терміносистема формується не разом з формуванням певної науки, а 

відповідно до етапів формування теорії цієї науки. В основі терміносистеми 
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може бути не тільки наукова теорія, але й лише концепція або узагальнені 

ідеї [21, c. 34].  

Таку ж думку поділяє Л. Г. Штика та зазначає, що для гуманітарних 

галузей знання достатньо концепції, яка несуперечливо описує цю галузь. За 

таких умов може співіснувати кілька пізнавальних концепцій, теоретичних 

конструкцій, терміносистем, які правомірно застосовуються до опису 

предметного розмаїття, зумовленого таким об’єктом. А отже система понять і 

термінів виступає логічною моделлю певної галузі знань, відображаючи її 

структуру. І терміносистема є найбільш досконалим варіантом такої моделі 

[186, с. 4-5]. 

Термінологія в широкому розумінні співвідноситься з всіма галузевими 

термінами природної мови. У вузькому розумінні вона пов’язується з 

термінами конкретної наукової дисципліни і спеціальної галузі практичної 

діяльності. Кожна терміносистема становить певну сукупність 

взаємопов’язаних терміноелементів для вираження наукових понять. 

Термінологічні системи об’єднуються і разом створюють термінологію 

відповідної національної мови або мови взагалі [147, c. 23]. 

Формування поняття, терміна в межах певної пізнавальної концепції 

визначає його змістову підпорядкованість відповідній теоретичній 

конструкції, логічні зв’язки з іншими поняттями і термінами. Семантична 

структура термінології визначається концептуальною структурою системи, 

тобто розподілом понять за основними класифікаційними категоріями. У 

технічній літературі термінуються такі основні категорії понять: процеси 

(явище), предмети техніки (матеріали, знаряддя, інструменти, деталі тощо) і 

т.д. [31, с. 71]. Таким чином, термінологізації зазнають ті поняття, які мають 

високу комунікативну релевантність у певній галузі людської 

життєдіяльності. 

Існує декілька типових ознак терміносистеми: 



46 
 

 цілісність (терміни у сукупності складають цілісну 

терміносистему, яка дає нам загальне уявлення про функціонування тієї чи 

іншої наукової галузі); 

 стійкість (оскільки терміносистема відображає теоретичну 

концепцію, яка склалася в певній галузі знань, вона має статичну елементну 

структуру. Це стосується, передусім, базових (родових) понять і термінів. 

Разом з тим, ця система є відносно відкритою, оскільки може накопичувати 

похідні від родових поняття і терміни; 

 структурованість (структура терміносистеми може бути 

однорівневою лінійною та ієрархічною, тобто з підсистемами, що відбивають 

родо-видові відношення, кореляцію цілого та його частин, зв'язки причини й 

наслідку, відношення об'єктів та їхніх ознак. Ця складна змістово-мовна 

структура зумовлює словотворчу специфіку, лінгвістичну зв’язність 

терміносистеми [106, c. 43]. 

У складі терміносистем можна виділити такі групи термінів: 

- основні, які номінують фундаментальні поняття теоретичної 

конструкції, які складають ядро терміносистеми; 

- базові, що позначають загальнонаукові поняття, які вживаються і в 

інших галузях знання; 

- похідні - становлять видові чи аспектні різновиди основних і базових 

понять; 

- запозичені із суміжних галузей знань, але тісно пов’язані з 

теоретичною конструкцією певної галузі [186, с. 5]. 

На нашу думку, така класифікація є універсальною, оскільки чітко 

ілюструє процеси формування та функціонування терміносистем. Але 

застосовуючи такий принцип класифікації до терміносистеми кінематографа, 

слід зазначити, що завдяки своїй інтегративній природі, досить важко чітко й 

беззаперечно віднести окремі конституенти до певної групи. Так, лексеми, 

що номінують фундаментальні поняття кіногалузі та є ядром її 

терміносистеми, є термінами, взятими за основу з таких галузей, як 
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театральне мистецтво та фототехніка. Ці ж терміни функціонують у межах 

своїх терміносистем, та, у свою чергу, є тісно пов’язаними з термінологічним 

полем кінематографічної галузі. Схему взаємодії лексико-семантичних полів, 

а також терміносистем театрального мистецтва та фотогалузі можна 

розглянути на малюнку нижче. (Див. рис. 1.2) 

Рис. 1.2 

Інтеграція ЛСП фотогалузі та театрального мистецтва та формування 

ЛСП кіногалузі 

 

 

  

                                                                                                                       ЛСП "Фотогалузь" 

 

                                                                                                                               ЛСП "Кіногалузь" 

 

                                                                                                             ЛСП "Театральне мистецтво" 

 

                                                                                   

                                                                               Інтегративне ядро ЛСП "Кіногалузь"             

Лінгвістичні дослідження термінології різних спеціальних галузей, а 

також практика складання галузевих словників свідчить про те, що 

термінологія будь-якої галузі знання включає: 

- загальнонаукову лексику, що утворює загальний фонд термінологічної 

системи науково-технічного функціонального стилю в цілому; 

- спеціальну лексику, що складає підсистему термінів даної галузі [102, 

с. 107]. Окрім того, науковці зазначають, що достатньо розповсюджним є 

явище міжсистемного запозичення лексем всередині певного 
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термінологічного поля, що є продуктивним способом формування сучасних 

терміносистем [36, c. 145]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що термін позначає та номінує 

певне поняття професійної галузі та є невід’ємною складовою 

терміносистеми, яка утворюється внаслідок творення та взаємодії галузевих 

понять (термінів). Основними ознаками терміносистеми є цілісність, 

стійкість та структурованість. Беззаперечно, мова  певної галузі формується 

на основі художньої (літературної), оскільки вона не може існувати 

ізольовано. Її характерною ознакою є наявність терміносистеми, ядра її 

лексикону. Як вже зазначалось, кожну мовну систему можна представити за 

моделлю ядерно-периферійної структуру, відтак і підмову певної галузі, 

відмінність якої визначається саме на лексичному рівні, можна 

репрезентувати у вигляді поля з його ядром та периферією. 

Спираючись на критерії, за якими А. М. Кузнєцов виділяє ядро та 

периферію, ми розглянемо складові лексикону кінематографічної галузі. Слід 

почати з того, що терміносистема кінематографічної галузі сформувалась на 

основі вже існуючих систем, таких галузей життєдіяльності 

англійськомовного соціуму, як театр та фотографія, і є результатом інтеграції 

обох сфер. Кіно – це гра акторів, зафіксована фотографічними пристроями. 

Тому і ядро системи кінематографа формують одиниці вищезазначених 

систем.  

Дослідивши одиниці словників мистецтв [273; 264; 265; 270], ми 

знайшли такі спільні для обох галузей одиниці, як actor (film actor, play-actor) 

– "актор", key-actor – "головний актор", actress – "акторка", director – 

"режисер", producer – "режисер-постановник", stage manager – "помічник 

режисера", costume designer – "художник по костюмах", set decorator – 

"художник – декоратор", extra – "статист", prompter – "суфлер", boom 

operator – "кранівник", property master – "реквізитор", on set dresser – 

"декоратор", usherette – "білетерша". Зазначені лексичні одиниці позначають 

професії, які є спільними як для сфери театру, так і для кіно. В даному 
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випадку під час міграції елементів з однієї терміносистеми в іншу значення 

слів залишились невидозміненими, що свідчить про тісний зв'язок цих двох 

поняттєвих сфер. 

Ще однією з спільних тематичних груп театру та кіно є акторська 

майстерність. Власне поняття акторської майстерності лишилось незмінним, 

тому і лексеми, які позначають виражальні засоби, перейшли в 

терміносистему кіногалузі без значних семантичних модифікацій. Це явище 

ілюструють такі приклади, як acting – "гра актора", part, role – "роль",  artist – 

"артист", guest actor – "гастролюючий актор", comedian – "комедійний актор", 

villain – "головний злодій в п’єсі", а звідси і в кінострічці, misact – 

"непідходяща роль", gag – "комічний вставний номер", ham – "погана 

акторська гра", fluff – "погано вивчена роль". "Давати спектакль" та 

"презентувати фільм" позначається лексемами present, render, а слово debut 

позначає "акторський дебют", словосполучення heyday of fame – "вершину 

акторської слави". Кіносценарій та сценарій театральної п’єси, драми мають 

однакове вираження номінативною одиницею script. Похідними від даної 

лексеми є filmscript, shooting script, movie script, виражені складними словами 

та словосполученнями.  

Слід зазначити, що саме семантичне поле "акторська майстерність" 

виступає сполучною та нерозривною ланкою між кінематографічною та 

театральною сферами. Це те, що об’єднує ці дві галузі знань та виступає 

спільним ядром для двох терміносистем. Театральні жанри, перенесені у 

сферу кіно, залишились також незмінними як на поняттєвому, так і на 

формальному рівнях, тобто лексико-семантичне значення слова не зазнало 

жодних змін: драма (drama), комедія (comedy), мелодрама (melodrama), 

мюзикл (musical), релігійна драма (mystery) тощо. 

Наступною, не менш важливою сферою впливу на формування 

кіногалузі слід визначити фотомистецтво. Результати дослідження, отримані 

під час аналізу лексикографічних джерел [271], дозволили виявити той факт, 

що елементи фотогалузі складають велику частину лексикону кіномистецтва. 
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Дані одиниці загалом відображають процес створення кіно з технічної точки 

зору. Із сфери фототехніки були також запозичені такі номінативні одиниці, 

як lens – "об’єктив", mask – "світлонепроникний папір", viewfinder eyepiece – 

"окуляр видошукача", handgrip – "рукоятка", eyecup – "очна ванночка", 

zooming lever – "важіль збільшення масштабу" та ін. Зазначені одиниці є 

спільними для сфери кіно та фотографії, оскільки функціонують в межах 

однієї терміносистеми. Тому і значення цих слів залишаються незмінними.  

До цього списку можна віднести наступні приклади: motion – "хід", art 

of lightning – "мистецтво освітлення", assembling – "монтаж", background – 

"задній план сцени, яка знімається". Слід зазначити, що дана одиниця 

перейшла із сфери загального вжитку до ряду термінологічних одиниць 

шляхом семантичної деривації, і вже із сфери фотомистецтва була 

перенесена в сферу кінематографа, що яскраво ілюструє процес 

транстермінологізації. Сюди можна також віднести: film bin – "корзина для 

фільму", can – "коробка для плівки", develop – "проявляти", juxtaposition – 

"фотомонтаж" (похідне значення від "накладання", "зіставлення"),   

film projector – "кінопроектор", що є похідною від лексеми projector. 

Технічне оснащення кінематографічного процесу ілюструють такі одиниці, 

як rectifier – "прилад для виготовлення плану місцевості на основі 

аерознімку, зробленого під кутом до поверхні, яка фотографується"; film 

break detector – "детектор зламу кіноплівки", film path – "стрічкопросувна 

доріжка", reel (film) – "плівка", feed spindle – "ходовий гвинт", lamphouse – 

"екран лампи", photocell – "фотоелемент", mobile cinema – "кінопересувка", 

viewfinder camera– "шкальний фотоапарат".  

До ядра терміносистеми можна також віднести такі спеціальні лексеми 

як boom – "операторський кран", booth – "кінопроекційна", stage box – 

"прожектор для освітлення сцени", camera – "кінознімальний апарат". Від 

цього слова похідним є cameraman – "кінооператор".  Під час зйомки 

кінострічки використовувались спеціальні професійні камери: motion picture 

camera, film camera, high-speed camera, newsreel camera, soundproof motion 
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picture camera, professional narrow-gauge motion camera=16 mm camera. 

Камери вдосконалювались, додавались більш складні елементи, що 

дозволяло покращити зображення.  

За результатами аналізу термінології на поняттєвому рівні була 

здійснена предметно-тематична класифікація, яка уможливила об’єднання 

термінів у тематичні групи. Як зазначає Н. О. Стефанова, така класифікація 

передбачає чітку, логічно обґрунтовану організацію лексичного матеріалу. У 

кожній тематичній групі семантично виокремлюються базові терміни і 

терміни логічно похідні, які мають між собою багатоступеневі ієрархічні 

зв’язки. Базові терміни є інтегруючими, а отже, кожен з таких термінів 

об’єднує у своїй смисловій структурі загальний компонент значення 

декількох термінів, тобто позначає родове поняття, а диференціюючий 

термін – видове поняття [147, c. 82-83]. 

Таким чином, аналіз мовного матеріалу [268; 271; 273; 279; 285; 301; 

294; 295; 299; 276; 296] показав, що ядро терміносистеми кінематографа 

сформувалося в результаті запозичення одиниць зі сфери театру та 

фототехніки. У процесі транстермінологізації запозичених мовних одиниць 

вони зазнали звуження або спеціалізації значення. З розвитком 

кінематографічної галузі відбулось збагачення ядра його лексикону 

термінами таких сфер, як акустика, оптика, виробництво, бізнес, 

мультимедійні технології, реклама, дистрибуція тощо. 

Із впровадженням звуку в кіно відбулась інтеграція звуку з 

кінострічкою, що породило нову парадигму кіно. Це спричинило збагачення 

лексикону кінематографа акустичними термінами, такими, наприклад, як 

sound producer – "звукорежисер", dubbing – "дублювання", orchestration – 

"аранжування", blimp – "бокс для заглушування кінокамери", AB roll – 

"подвійне відтворення, два відео чи музичних сегменти, синхронізовані 

таким чином, що другий починається коли перший згасає", buzz track – 

"стрічка з записами шумів", voice processing – "звукообробка голосу", foley 

artist – "звукооформлювач", sound recording – "звукозапис", sound mixing – 
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"змішування звуків", acoustic panel – "звукопоглинаюча панель" (зменшує 

шум), amplifier – "підсилювач звуку", special effects equipment (for echo and 

sound effects) –"обладнання для створення спецефектів" (відлуння та інших 

звукових ефектів) тощо.  

Якість зображення, атмосфера та настрій кінострічки безумовно 

залежить від такого компонента, як "якісне світло", тому у словнику 

кінематографістів є чимало оптичних термінів, наприклад ambient light – 

"загальне освітлення", bounce board – "відбивач світла", lighting man (light 

operatop) – "освітлювач", art of ligting – "мистецтво освітлення", lighting 

booth   – "будка освітлювача", lighting designer – "художник по світлу", gobo – 

"світлозахисна бленда об’єктиву", optical sound recorder – "апарат оптичного 

звукозапису" та ін. 

Внаслідок збільшення обсягів виробництва кінострічок, маленькі 

кіностудії з часом перетворилися на великі підприємства, сформувавши 

кіноіндустрію, адже кінострічка – це кінцевий продукт виробництва, над 

яким працює велика кількість людей із різних "цехів". Лексичними 

одиницями, що збагатили лексикон кінематографа внаслідок індустріалізації 

його виробництва, є film industry – "кіноіндустрія", studio production – 

"студійне виробництво", processing – "лабораторна обробка кіноплівки", 

technical direction – "технічне керівництво", technology coordinator – 

"координатор процесу виробництва", IX engineers – "інженери спецефектів", 

post-production supervisor – "відповідальний за поствиробництво", line 

producer – "лінійний продюсер, керівник проекту в контексті його 

організації", stage-hand  – "робочий сцени". 

У ХХ столітті кінематограф перетворився у бізнесову сферу завдяки 

широкому розповсюдженню кіно у суспільстві, підвищенню його масовості.  

Відповідно, відбувається міграція лексичних елементів зі сфери бізнесу у 

сферу кіно, що, наприклад, спричинило розширення значення 

транстермінологізованих одиниць, наприклад, trade mark – "торгова марка", 

payrole accountant – "бухгалтер з нарахування заробітної плати", block-
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booking – "укладення контракту на прокат декількох фільмів за списком", 

distribution – "розповсюдження кінострічок, прокат", show bizz – "шоу-

бізнес", tie-in – "продавати на певних умовах", commercial venture – 

"комерційне підприємство", а також лексема clearance – "продаж за 

зниженою ціною", що в результаті транстермінологізації набула спеціального 

значення "дозволу станції на показ конкретної програми або кінострічки".  

Невід’ємною частиною розповсюдження масовості кіно була реклама. 

Відповідно, термінологічне поле кінематографічнох галузі активно 

взаємодіяло із теміносистемою реклами та запозичило такі номінативні 

одиниці, як promotion – "реклама", campaign – "рекламна кампанія", publicity 

photographs – "виробничі зйомки", pressbooks - "буклети", trailer – "трейлер", 

logline – "анотація до кіносценарію".  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століть внаслідок розвитку 

комп’ютерних і мультимедійних технологій та розширенням їхнього впливу 

на всі сфери життя, зокрема й кінематографа, його словник збагатився новою 

лексикою, запозиченою саме з інформаційних технологій [276], наприклад 

digital cinema – "цифровий кінематограф", animated graphics – "анімована 

графіка", cast-based animation – "композиційна анімація", computer desktop 

film production – "кіновиробництво на робочому столі комп’ютера", 

cyberthriller – "кібертрилер", machine cinema – "машинний (комп’ютерний) 

кінематограф", smart cartoon – "розумний" мультиплікаційний фільм, 

створений на комп’ютері", computer graphics imagery (CGI) – "комп’ютерна 

графіка", computer graphics adapter (CGA) – "адаптер кольорової графіки", 

bootleg – "піратська копія", color cycling – "зміна кольорів у палітрі, яка 

використовується для спецефекту чи анімації", high resolution (hi-res) – 

"висока роздільна здатність", pixillation – "пікселяція, перехід на новий тип 

зображення".  

Під час взаємодії термінологічного апарату сфери кінематографа з 

іншими трміносистемами, новоутворені одиниці набувають нових значень – 

спеціалізованих, а лексеми отримують додаткові лексико-семантичні 
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варіанти. Окрім того, взаємодія відбувається між елементами інших 

терміносистем, не тільки кінематографічної (Див. Рис. 1.3). 

Рис. 1.3 

 

Схема взаємодії термінологічного поля кінематографічної галузі з 

термінологічними полями суміжних сфер 

 

 

                               

Бізнес                            Виробництво 

 

                                         Кінематограф   

 

 

Цифрові технології                                                  Акустика 

 

 

 

 

              Реклама                                 Дистрибуція 

 

 

Отже, аналіз лексикографічних та енциклопедичних джерел показав, 

що ядро терміносистеми кінематографа широко представлене одиницями із 

лексикону театру та фотомистецтва, які утворили базу кінословника. Із 

розвитком кінематографічної галузі відбулось збагачення ядра 

англійськомовного галузевого лексикону термінами таких сфер, як акустика, 

оптика, виробництво, бізнес (економіка), реклама, мультимедійні технології 

(комп’ютерні технології, Інтернет) тощо. 
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1.3.2 Периферійні одиниці лексикону кінематографа 

 

Як було зазначено раніше, ядром лексикону певної галузі є його 

терміносистема. Периферійними ж конституентами галузевого словника 

виступають такі варіанти номінативних одиниць, як професіоналізми, 

сленгізми, жаргонізми тощо. Кожна така одиниця корелює з 

термінологічними констиуентами ядра, але в залежності від ступеня своєї 

семантичної спорідненості може бути віддаленою, або, навпаки, 

приближеною до центру (ядра).  

У сучасній лінгвістиці існує проблема диференціації професіоналізму 

та жаргонізму, оскільки обидва варіанти соціолекту належать до лексикону 

професійної галузі, а також ототожнення семантичного навантаження 

одиниць жаргону та сленгу через їхню стилістичну маркованість. Відтак, 

Т.  Р. Кияк характеризує професіоналізми як напівтерміни, до яких можна 

віднести й номенклатури, а професійні жаргонізми – як одиниці,  які не 

претендують на точність і однозначність, мають більший рівень образності та 

емоційно забарвлене значення [81, с. 143].  

О. С. Чирвоний, у свою чергу, називає професіоналізмами "неофіційні 

еквіваленти термінологічних одиниць, що функціонують у мові спеціалістів", 

а жаргонізмами – "одиниці, що характеризуються слабким номінативним 

значенням та мають виразне конотативне забарвлення". На думку науковця, 

жаргонізми, на відміну від професіоналізмів, позначають предмети, явища, 

дії, не пов’язані безпосередньо із професійною діяльністю [179, с. 24]. 

Проте, О. А. Литвинко вказує на деякі спільні риси термінів та 

професіоналізмів, які полягають у спеціалізації значення й утворенні 

особливої кількості користувачів зазначеними одиницями, а також у сфері їх 

використання [108, c. 47]. Але переважна кількість відмінностей не 

дозволяють наголосити на їхній семантичній та стилістичній спорідненості. 

Серед таких відмінностей:  

- точність терміна – неточність професіоналізму;  
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- відсутність у сфері термінології полісемії, омонімії, синонімії і 

наявність зазначеного серед професіоналізмів;  

- наявність елементів конотації в семантиці професіоналізмів; 

- системність термінів та офіційність терміна на противагу ізольованості 

та неофіційністі професіоналізмів [108, с. 48-49]. 

На нашу думку, професіоналізми виконують функцію влучного, часто 

експресивного розмовного еквіваленту термінів аналізованої нами 

підсистеми. Так, наприклад, в межах англійськомовного лексикону кіногалузі 

можна виділити наступні професіоналізми [271; 278; 284]: помічника 

режисера жартівливо називають daddy – "татусем", звукооператор, більш 

відомий у вузьких професійних колах як long ear – на знімальних 

майданчиках він повинен мати "довгі вуха" за визначенням, так би мовити, 

відповідно до своїх обов’язків. Кіноцензор, якого всі знають як censcissors, 

перш ніж вирізати плівку своїми "ножицями", має уважно та сумлінно 

передивитись та проконтролювати весь матеріал, як "сторожовий пес" 

watchdog.  

Людина, яка відповідає за реквізити та бутафорію (props) на кіностудії, 

має однойменну назву props – "реквізитор", а кіножурналіста жартівливо 

називають fan magger. Професіоналізм filler позначає "короткий фільм, який 

доповнює програму кіносеансу", gelatin – саму "кіноплівку", а дієслово 

загальнолітературної мови to exaggerate набуває вузькопрофесійної 

семантики та інтерпретується у професійній мові кінематографістів як "грати 

роль нарочито, з навмисним перебільшенням". 

Поняття "жаргон" у сучасному мовознавстві трактується по-різному. 

Так, до 80-х років XX століття жаргон визначався як мова окремої соціальної 

групи, а в сучасному розумінні – це соціальний різновид мовлення, який 

"характеризує одиниці, що, вживаючись у середовищі певних соціальних, 

професійних або вікових груп мовців для номінації специфічних понять, 

потрапляють до загальнонаціональної мови, зберігаючи проте в ній 

відповідний чужорідний статус" [272, с. 118-119].  
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Жаргонізмами називаються слова, вживання яких обмежене нормами 

спілкування, прийнятими в певному соціальному середовищі. Жаргонізми — 

це переважно такі специфічні, емоційно забарвлені назви понять і предметів, 

які мають нормативні відповідники в літературній мові і, відступаючи від неї, 

надають процесу спілкування атмосфери невимушеності, іронічності, 

фамільярності і т. д. [291]. 

Тож жаргон асоціюється з окремою професією: медик, юрист, 

програміст, кінематографіст тощо. Його вживають в лінгвістичній літературі 

для позначення не професійного, а соціального відгалуження від 

загальнонародної мови. Розмовне мовлення будь-якого професійного 

середовища завжди містить певну кількість емоційно-забарвлених слів 

вузького вжитку. Такі слова, що властиві розмовній мові певного 

професійного середовища, називають професійними жаргонізмами.  

Із визначенням поняття "жаргон" тісно пов'язаний термін "соціальний 

діалект", який у науковій літературі має широке й вузьке значення. У 

широкому значенні він вживався для позначення територіальних діалектів, 

напівдіалектів (мови міського міщанства), і навіть літературну мову. Але на 

сучасному етапі функціонування мови відбулось звуження значення цього 

терміну до "соціально маркованих лексем та словосполук певної суспільної 

групи (професійної, вікової й ін.) у межах національної мови" [139, с. 329].  

На думку О. О. Селіванової, соціолекти мають паралельну 

експресивно-оцінну, найчастіше стилістично знижену синонімію позначень 

загальновідомих понять і належать певній соціальній субкультурі 

(професійній, віковій, статевій). Соціолект не є формою існування мови, 

оскільки не має власної специфіки фонетичного та граматичного рівнів і 

ґрунтується на закономірностях національної мови [139, с. 329-330]. Окрім 

того, вчені зазначають, що семантичне наповнення жаргонної номінації 

віддзеркалює різні аспекти життєдіяльності соціуму, його ціннісну 

орієнтацію у світі [170]. 
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Отже, будь-який різновид жаргону тісно пов'язаний із 

загальнонародною мовою. Спираючись на мовну систему в цілому, жаргон є 

частиною цієї системи – частиною, яка живе і розвивається за законами, 

загальними для усієї системи. Разом із тим, жаргону властиві деякі 

особливості, що дозволяють його виділити в окрему підсистему всередині 

цієї системи. Її особливості найбільш чітко простежуються на лексичному 

рівні.  

Жаргон як соціальне і мовне явище породжує не тільки нові номінації, 

але й яскраві, образні слова. Основною стилістичною особливістю семантики 

жаргонної лексики слід зазначити метафоричність та переосмислення слів 

літературної мови. Значення цих слів є вмотивованим і ґрунтується на певних 

асоціаціях. Семантична структура жаргонізмів, як складових лексикону 

професійної сфери, визначається концептуальною структурою системи, тобто 

розподілом понять за основними класифікаційними категоріями [31, c. 71]. 

Так, наприклад, ми виділяємо жаргонізм cackle, який має значення у 

загальнолітературній мові "кудкудакання, базікання", у межах лексикону 

кіно означає "діалог". Лексема brifie, пряме значення якої за асоціаціями 

нагадує щось "коротке". Із словникової дефініції "короткий виклад справи" 

випливає значення лексеми "короткометражний фільм". За подібною 

асоціативною моделлю утворився жаргонізм quicky (похідна від прикметника 

quick – "швидкий, поспішний"), який у свою чергу, позначає 

"малобюджетний кінофільм, зроблений наспіх".   

Сленгом називають соціолект, який виник з арго різних замкнених 

соціальних груп, емоційно забарвлену лексику низького та фамільярного 

стилю, поширену серед соціальних низів і певних вікових груп. 

Американський письменник Карл Сендбург характеризує сленг як "мову, яка 

засукує рукави, тре долоні і приймається до роботи"  [цит. за 232, c. 135]. 

Нерідко слово "сленг" використовуються просто як синонім до слова 

"жаргон". Але у своєму дослідженні ми розрізняємо ці поняття. 



59 
 

Деякі лексикологи визначають "сленг" як сукупність жаргонізмів, які 

утворюють різновид розмовної лексики і відображають фамільярне, 

гумористичне ставлення до предмета мовлення. Їх вживають переважно за 

умов невимушеного спілкування. Інколи сленг – це викривлене, 

ненормативне, вульгарне мовлення (близьке до арго), коли предмету надають 

принизливої оцінки. На відміну від арго, сленг має в основі літературну мову 

або іншомовні вкраплення. З погляду лінгвіста, сленг - це стиль мови, що 

посідає місце, протилежне занадто формальній, офіційній мові [145, с. 7]. 

Автор словника сленгу Дж. Лайтер тлумачить термін "сленг" як 

неофіційний, ненормований лексикон, що складається, головним чином, із 

синонімів до стандартних слів та фраз, а також передбачає близький зв'язок 

між предметом дійсності та його відображенням" [281]. Таке визначення 

сленгу є досить загальним, як на нашу думку, та за його положеннями, до 

сленгу, як окремої підмови, можуть належати усі "неофіційні" лексичні 

одиниці – професіоналізми, жаргонізми, сленгізми тощо. 

Р. Спірс зауважує, що термін "сленг" спочатку використовувався для 

позначення британського кримінального жаргону. З роками "сленг" 

розширив своє значення і зараз включає в себе різні види нелітературної 

лексики: жаргон, просторіччя, діалектизми і навіть вульгарні слова [284, c. 

10-11]. У цьому визначенні жаргон розглядається як один із проявів сленгу, а 

сам сленг є доволі широким поняттям. Так, наприклад, О. Л. Клименко 

називає сленг "своєрідним кошиком, який поповнюється за рахунок 

елементів різних соціолектів", але завдяки широкому розповсюдженню в 

усній мові (радіо, телебачення), можуть згодом набувати статусу 

загальнолітературної лексики [85, с. 27]. Окрім того, західні лінгвісти 

ототожнюють поняття сленгу та жаргону.    

Серед властивостей сленгу, які виділив Г. А. Судзиловський, 

найсуттєвішими, на нашу думку, є такі: 
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- сленг – це нелітературна лексика, тобто слова і словосполучення, що 

знаходяться за межами літературної англійської мови (Standard English) – з 

точки зору вимог сучасної літературної норми;  

- сленг – це емоційно забарвлена лексика; 

- сленг характеризується більш-менш яскраво вираженим фамільярним 

забарвленням переважної більшості слів і словосполучень. Ця властивість 

сленгу обмежує стилістичні можливості його застосування; 

- фамільярне емоційне забарвлення багатьох слів і виразів сленгу 

відрізняється великою різноманітністю відтінків (жартівлива, іронічна, 

глузлива, зневажлива, презирлива, груба і навіть вульгарна); 

- багато слів і виразів сленгу незрозумілі або малозрозумілі для 

основної маси населення (особливо в період їхнього виникнення і переходу 

до більш широкої сфери вживання), адже вони перш за все пов'язані зі 

своєрідною формою вираження – наприклад, при численних випадках 

перенесення значення (фігурального вживання) та запозичення з діалектів і 

жаргонів іноземних мов [149, c. 9-12]. 

На нашу думку, слід розрізняти поняття сленгу та жаргону. Як зазначає 

Н. Глущук, сленг, як поширене явище, є засобом спілкування представників 

найрізноманітніших прошарків населення [30, c. 27]. Жаргон визначено як 

"один з різновидів соціальних діалектів, що відрізняється від 

загальновживаної мови використанням специфічної експресивно забарвленої 

лексики, синонімічної до слів загального вжитку, фразеології, іноді й 

особливостями мови" [291, c. 167]. Слід, проте, додати до визначення 

поняття жаргону його професійну приналежність, якою і визначається 

специфіка одиниць, адже жаргон є  професійно-диференційованим 

соціолектом.  

З вищезазначених дефініцій випливає, що сфера вжитку сленгу є 

ширшою за жаргонізми, оскільки може існувати серед різних груп мовців 

незалежно від соціального статусу, професійної орієнтації, вікових обмежень 

тощо, на відміну від жаргонізмів, які функціонують в межах професійних 
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груп. Ми погоджуємось з тим фактом, що встановлення чітких стилістичних 

меж у різниці між жаргоном та сленгом неможливе, оскільки мова є 

відкритою та рухливою системою, яка постійно оновлює свої ресурси за 

рахунок невпинних процесів взаємодії між своїми елементами, що спричиняє 

варіації мовних одиниць як на семантичному, так і на стилістичному рівнях.  

Науковці спостерігають тенденцію зміни оцінки жаргонів та сленгу в 

сучасному суспільстві, де "сленг починає сприйматися як засіб увиразнення, 

жаргонна маркованість нейтралізується, завдяки чому окреслюється 

тенденція до включення сленгізмів та жаргонізмів у синонімічні ряди з 

експресивно маркованими членами" [85, с. 28]. Тому ми можемо спостерігати 

подібні явища, коли лексична одиниця утворюється в межах закритих 

професійних груп, тобто функціонує в формі жаргонізму, але згодом, 

поширюючись у мові загалу, втрачає свою "професійну приналежність" та 

стає сленговою одиницею. В такому випадку, на нашу думку, для визначення 

статусу одиниці, слід враховувати соціолінгвальні умови її виникнення, що 

дозволить простежити еволюцію її семантичних та стилістичних ознак.    

Можемо знайти підтвердження вищезазначеної теорії у прикладах, де 

сленгові одиниці кінематографічної галузі були утворені в межах 

професійного кола, функціонували як жаргонізми, але згодом набули 

широкого розповсюдження. До таких належать лексеми barkies, brifie, quicky, 

flicker, macaroni та інші. Жаргонізм barkies позначає "звукове кіно" та був 

утворений на основі асоціативного ряду лексеми bark – "лаяти", тобто 

"видавати голосні звуки", за подібною моделлю утворені одиниці жаргону 

blinkies – "кінофіль", значення якої зумовлене значенням кореневої основи 

blink – "блимати", "миготіти". Кіноплівка отримала жартівливу назву gelatin, 

оскільки виготовлялась із матеріалу желатинової субстанції, і, маючи 

неабияку довжину, "перетворилась" у macaroni, spaghetti. Прихильників 

кіномистецтва у галузевій мові називають movie nut, оскільки вони 

"лускають" усі новинки світового кіно, як горішки, а виконавця, який 

полюбляє комічні засоби та "відсебеньки", усі знають як gagster [269]. 
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Визначаючи певні відмінності у семантиці професіоналізмів, 

жаргонізмів та сленгізмів, слід проте зазначити спільні їх ознаки. 

Розглядаючи вищезазначені одиниці в межах лексико-стилістичної 

парадигми, лінгвісти об’єднують  сленгізми, жаргонізми, поетизми, архаїзми, 

варваризми, іноземні та книжні слова, стилістичні неологізми, колоквіалізми, 

діалектизми, професіоналізми, вульгаризми в одну стилістично марковану  

групу, для якої характерний: 

- непрямий зв'язок з денотатом, коли комунікація відбувається через 

значення відповідного нейтрального слова; 

- нечіткість референтних меж – ці слова мають оцінювальний характер і їх 

можна застосувати до різноманітних референтів; 

- обов’язкова наявність синонімії;  

- можливість утворювати антонімічні ряди [30, c. 23-24]. 

В. Д. Бондалєтов зазначає, що їхньою спільною рисою є "обмеженість 

соціальної основи: вони виступають засобом спілкування, до того ж 

додатковим, окремих соціально-станових, виробничо-професійних, групових 

і вікових колективів, а не всього народу (як літературна мова) і не всього 

населення регіону (як територіальні діалекти)" [14, c. 66-74]. 

Професіоналізми  та жаргонізми – це одиниці соціолекту,  підмови,  яка 

виникає в окремому соціумі (групі людей) у певний час і за певних умов в 

атмосфері творчого пошуку, співпраці колективу в межах однієї сфери 

діяльності. Тому найхарактернішою рисою номінативних одиниць на 

позначення таких явищ є образність, емоційність, наявність як позитивних, 

так і негативних конотацій. Творення одиниць цієї системи є ситуативним та 

відбувається у процесі переосмислення одиниць загальнолітературної мови. 

Це сприяє вмотивованості значення кожної лексеми, тому наші асоціації 

допомагають адекватно сприймати й розуміти ту чи іншу одиницю. 

Досліджуючи еволюцію англійськомовного лексикону 

кінематографічної сфери, у своїй роботі ми звертаємось також до витоків 

формування цієї галузі [241; 251; 252; 280; 299; 301]. Нами встановлено, що 
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певну кількість конституентів лексикону цієї галузі складають історизми – 

слова на позначення понять, що зникли у процесі історичного розвитку 

внаслідок втрати актуальності референтів, які вони позначали. Лінгвісти 

називають історизми "темпорально маркованою лексикою" [124, c. 12]. 

Історизми є носіями інформації про часову маркованість слова, позначаючи 

предмети і явища, що характерні для певних минулих епох. Окрім цього, 

вони можуть вказувати на територіальну приналежність слова. Їхнє лексичне 

значення не має емоційних, евалюативних, експресивних компонентів, які 

виражають ставлення мовця до дійсності [114, c. 95]. 

На основі теорії номінації, науковці [51; 114] виділяють засоби 

національно-культурной номінації, якими виступають слова та стійкі 

словесні комплекси, для яких характерні: 

- співвіднесеність з фактами і явищами минулого, які зумовлюють 

своєрідність культури; 

- здатність зберігати та виступати носієм інформації про культуру 

певної країни у попередні історичні часи. 

Історизми належать до пасивного прошарку лексики, але можуть 

згодом входити до активного словника мови унаслідок семантичного 

переосмислення, адже вони можуть набувати "нового життя", відображаючи 

нові поняття сучасної дійсності або їхню нову оцінку. Таке явище сприяє 

розвитку словникового складу не у "кількісному", а "якісному" відношенні. 

Відтак, еволюція словника відбувається за рахунок вторинної номінації 

історизмів (їх переосмисленні) [114, c. 94]. 

Отже,  історизми – це стійкі вирази і окремі значення багатозначних 

слів, що не мають синонімів або варіантів, відрізняються вузькістю 

семантики, що позначають предмети як матеріального, так і духовного світу 

минулого і мають національно-культурну специфіку [114, c. 95]. Під впливом 

екстралінгвальних чинників вони переходять у пасивний словник, проте 

часто зустрічаються у текстах на історичну тематику. 
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Кінематограф розвивався дуже стрімко та динамічно саме завдяки 

технічному прогресу та суспільним явищам: стара техніка заміщувала нову, а 

слова на її позначення виходили із лексикону мовців за втрати актуальності. 

Масовий інтерес до кіно, який, з одного боку відображав реалії тогодення, та 

з другого боку, створював нову реальність на екрані, спричинив його 

активний розвиток. Так виникали нові жанри, принципи фільмування, 

музичного супроводу, а згодом – цілої індустрії, яка зайняла домінуючі 

позиції парадигми кіно у сфері розваг та дозвілля.  

Усі явища миттєво знаходили своє відображення у мові, яка фіксувала 

появу як нових лексичних одиниць (неологізмів), так і застарілих. 

Наприклад, історизми із словотвірним компонентом silent втратили свою 

актуальність на сучасному етапі, але функціонують у межах лексикону 

відповідного історичного періоду німого кіно. До історизмів належать також 

такі номінативні одиниці, як film bin – "корзина для транспортування плівки", 

can – "коробка для плівки", nickelodeons – "тип перших кінотеатрів, вхідна 

плата до яких складала п’ять центів".  

Великі бобіни з плівкою відійшли до історії, на зміну їм прийшла 

"віртуальна плівка", яка не потребує звичних колись умов зберігання. 

Застарілими є такі технічні засоби, як kinetograph – "кінетограф", kinetoscope 

– "кінетоскоп", bioscope – "біоскоп". Відійшли до історії такі способи 

фільмування, як back projection – "задня проекція", day-for-night shot – реалія 

німого кінематографа під назвою "американська ніч", яка позначала "зйомки 

нічних сюжетів при денному освітленні", а на зміну прийшли нові методи – 

bluescreen/greenscreen processing – "тип обробки із використанням 

синього/зеленого заднього фону, який слугує сценою для акторів". 

Відповідно, якщо зникають реалії, то слова, що їх позначають, втрачають 

свою комунікативну актуальність.  

Таким чином, можна зробити висновок, що периферійні ділянки 

англійськомовного словника кінематографії представлені 

професіоналізмами  – неофіційними еквівалентами термінологічних одиниць, 
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що функціонують у мові спеціалістів; жаргонізмами – одиницями, що 

характеризуються слабким номінативним значенням та мають виразне 

конотативне забарвлення, позначають предмети, явища, дії, пов’язані 

безпосередньо із професійною діяльністю, але з часом можуть переходити до 

категорії сленгізмів завдяки розповсюдженню серед широкого загалу; а 

також сленгізмами – емоційно забарвленою лексикою низького та 

фамільярного стилю, поширеною серед соціальних низів і певних вікових 

груп. Сфера вжитку сленгізмів є ширшою за жаргонізми, оскільки може 

існувати серед різних груп мовців в незалежності від соціального статусу, 

професійної орієнтації, вікових параметрів комунікантів тощо, на відміну від 

жаргонізмів, які функціонують у межах професійних груп. 

До периферійних одиниць лексикону належать також історизми – 

застарілі лексеми і стійкі вирази, що не мають синонімів або варіантів у 

сучасній мові, відрізняються вузькістю семантики, позначають предмети як 

матеріального, так і духовного світу минулого і мають національно-

культурну специфіку та під дією екстралінгвальних чинників перейшли у 

пасивний словник. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Англійськомовний галузевий словник кінематографа – це різновид 

(підклас) загальномовного словника, який обслуговує цю галузь знань, 

складається з масиву загальномовної лексики, термінів, які визначають 

специфіку цієї сфери, а також стилістично маркованих одиниць – 

професіоналізмів, жаргонізмів та сленгізмів. 

Лексична макросистема характеризується відкритістю та змінністю, яка 

виступає перманентною характеристикою цієї системи. Одним із принципів 

дослідження лексичного складу мови є польовий принцип організації, який 

дозволяє виділити його ядерно-периферійну структуру. Англійськомовний 
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лексикон кінематографічної сфери є ієрархічним утворенням, що структурує 

знання  за допомогою логічних відношень між лексичними одиницями, в 

його межах реалізуються парадигматичні зв’язки за принципом 

семантичного поля, який полягає в об’єднанні лексем за ядерною 

інтегральною ознакою. Відповідно, весь лексикон у вигляді ЛСП сформовано 

за ядерно-периферійним принципом.  

Аналіз мовного матеріалу показав, що ядро терміносистеми 

кінематографа широко представлене одиницями із лексикону театру та 

фотомистецтва, які утворили базу кінословника у період його формування. Із 

розвитком кінословника відбулось збагачення ядра галузевого лексикону 

термінами таких сфер, як: акустика, оптика, виробництво, бізнес (економіка), 

мультимедійні технології (комп’ютерні технології , Інтернет), реклама тощо. 

У складі англійськомовного словника кінематографа ми виокремили 

ядерну зону, до якої належать спеціальні терміни цієї галузі. Окрім того, до 

лексичних одиниць, що входять до ядра лексикону кіногалузі, належать 

слова і фрази, що становлять центр ядерної ділянки і позначають родові 

назви похідних за значенням ядерних одиниць. Центром ядра 

англійськомовного лексикону кінематографічної сфери виступають лексеми, 

які втратили свій термінологічний статус і зараз належать до 

загальнолітературної мови, наприклад: cinema, actor, producing, lighting, 

camera, assembling, sound-editing, genre, distribution, projector, play. Ці слова 

називають основні поняття кінематографічної сфери та утворюють базу 

кінолексикону.  

Ядерні лексичні одиниці, представлені галузевими термінами, мають 

конкретне та лаконічне семантичне навантаження, позбавлене конотацій, на 

відміну від стилістично забарвлених одиниць периферійного лексичного 

прошарку. Саме лексико-семантичні та стилістичні ознаки конститутивних 

одиниць польової зумовлюють їхню близькість/віддаленість від ядра 

галузевого словника.  
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У межах лексикону кіногалузі ми виділили ближню та дальню 

периферії за критерієм темпоральної маркованості лексичних одиниць, які 

входять до їхнього складу. Ближню периферію складають неологізми, що 

номінують сучасні реалії та поняття, а дальню, у свою чергу, – історизми, які 

вийшли за межі повсякденного вжитку через втрату актуальності реалій, які 

номінували відповідні лексеми. Така диференціація дозволяє простежити за 

змінами, що відбувалися у словнику в ході його еволюції.  

У межах ближньої периферії ми виокремили центральну зону ближньої 

периферії, яку формують професіоналізми, що належать до 

кінематографічної сфери, а також віддалену зону ближньої периферії, 

представлену одиницями сленгу та жаргону. Такий поділ має соціолінгвальну 

зумовленість та дозволяє простежити за тенденціями функціонування 

одиниць галузевого словника на сучасному етапі. 

Основні результати дослідження, репрезентовані у цьому розділі, 

висвітлені в публікаціях [161; 163; 165]. 
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТА МЕТОДИ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО Й СИНЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

СЛОВНИКА КІНЕМАТОГРАФА 

 

2.1 Соціокультурний підхід у дослідженні словника кінематографа 

 

Мова перебуває у тісному та нерозривному зв’язку з соціокультурним 

досвідом свого народу, віддзеркалює усі його надбання та є його частиною, 

певною "природньою енергією" [224]. Дослідження мовних явищ неможливо 

уявити окремо від соціокультурних чинників, виявленням і 

характеризуванням яких займається соціолінгвістика. За визначенням 

науковців, ця галузь мовознавтсва вивчає вплив суспільних явищ і процесів 

на виникнення, розвиток, соціальну і функціональну диференціацію мов, а 

також зворотний вплив мови на соціум. Об’єктом соціолінгвістики є мова в 

аспекті її соціальної диференціації, а предметом – функціонування мови "в 

соціальному контексті" [139, с. 316]. 

Соціолінгвістика фокусує свою увагу на дослідженні взаємозв’язку 

мови і культури, мови та історії, мови й етносу, суспільних явищ та масової 

комунікації. До соціокультурних питань у своїх дослідженням звертались 

такі вчені, як Б.  Головін [31], Ю. Дешерієв [47], В. Лабов [219; 220], 

Р.  Макніл [227], М.  Меєргоф [234], Л. Мілрой [223], М. Монтгомері [236], 

T.  Хемфрі [257] та ін. Соціолінгвістика, як мовознавча наука, вбирає в себе 

також риси суміжних галузей знань – соціології, соціальної психології, 

етнографії, культурної антропології та філософії.  

Слід зазначити, що в межах соціокультурного підходу до вивчення 

мови розглядаються такі питання, як проблеми варіативності мови, мовних 

контактів, мовної політики, а також взаємодії соціальних варіантів мови. У 

своєму дослідженні ми апелюємо до питання соціальної варіативності мови, 

яке полягає в існуванні таких лексичних рівнів, як загальновживана лексика, 

жаргонна, сленгова лексика, професійна тощо. 
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Розвиток світового кінематографа є масштабним соціокультурним 

явищем, тому повноцінне дослідження еволюції галузевого словника 

можливе лише у площині перетину соціуму та лінгвальної системи. Як 

зазначають науковці, еволюція передбачає динамічну взаємодію 

індивідуального, соціального, культурного та історичного розвитку людини 

[200]. Специфіка англійськомовного лексичного матеріалу кінематографії 

визначається особливостями всіх соціокультурних факторів, що слугували 

поштовхом до лексичних змін, а саме: технічний прогрес, історичні 

надбання, світоглядні цінності американського суспільства, в якому і 

відбувалось зародження й інтенсивний розвиток кінематографічної галузі. 

Сукупність вищезазначених факторів має назву соціокультурне середовище.  

На нашу думку, висвітлення впливу соціокультурних явищ на розвиток 

мови перебуває у тісному зв’язку з дослідженням особливостей її еволюції, 

зумовлених динамічною природою мови. Мова постійно змінюється та 

розвивається під впливом інтра- та екстралінгвальних чинників. Як 

зазначають науковці, "мова існує у постійному комунікативному русі, що 

призводить до змін" [100, с. 8; 59, с. 44], мова є чутливим індикатором 

соціальних змін [202, c. 237].  

В. фон Гумбольдт вважав, що динамічність, яка полягає у здатності до 

змін та саморозвитку, розглядалась як ключова ознака мовної системи, що 

тісно пов’язана з історичним розвитком лінгвальної системи, тобто її 

діахронією. Він розглядав мову не стільки як продукт діяльності, скільки як 

саму діяльність, тобто в межах  еволюційно-динамічного підходу до мови 

[39, с. 7]. Основна теза Ф. де Соссюра  полягає в тому, що "в кожен певний 

момент мовленнєва діяльність передбачає і усталену систему, і еволюцію; у 

будь-яку хвилину мова є і жива діяльність, і продукт минулого" [144]. 

Ми вважаємо, що мовні явища слід вивчати у тісному зв'язку один з 

одним, а також у процесі еволюції одночасно, відзначаючи на кожному етапі 

її розвитку ті, що відходять у минуле, і ті явища, що народжуються на фоні 

стабілізованих, характерних для даного стану мови. Відтак, 
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А.  В.  Смирницький зазначав, що зміна будь-якої одиниці відбувається не як 

зміна ізольованого елементу, не як окремого факту, а як частини системи. 

Слід також зазначити, що синхронний стан існування мови не може не 

братися до уваги при дослідженні лінгвальних змін, тобто при діахронічному 

її аналізі. Також вчений підкреслював, що "мова певної епохи – це мова, яка 

існує у часі, тобто містить в собі момент діахронії..., оскільки фактор часу 

сам по собі притаманний мові. Таким чином, синхронічна система мови 

неминуче повинна розглядатися у часі" [142, c. 17]. 

Розглядаючи мову у її динаміці, неможливо не брати до уваги тісний 

зв'язок мови із культурою та соціумом, тобто соціокультурний аспект. Вже ні 

в кого не викликає сумнівів той факт, що мова є соціальним феноменом. Як 

зазначають вчені, "мова не може бути сама по собі, без тих, хто нею 

розмовляє, живе в ній. Людина знаходить себе в мові і завдяки мові може 

розуміти. У знаходженні відкриваються фактичні можливості даної мови, і ці 

можливості накидаються у розумінні" [10, c. 7], "мова є сутністю породження 

певного соціуму" [105]. К. Р. Берсенєва вважає, що людина та культура є 

певною синергією, – "сумісною енергією", яку слід досліджувати в межах 

антропоцентричної парадигми невід’ємно одна від одної [8, c. 103]. 

Досліджувати мовні явища, зокрема номінативні одиниці, слід із 

урахуванням таких факторів впливу, оскільки вони є "результатом 

номінативної діяльності носіїв певної мови, який ґрунтується на встановленні 

асоціативних зв’язків між мовним знаком і поняттям. Номінативна одиниця є 

носієм і джерелом національно-культурної інформації, яка історично 

закріплена за певним лінгвальним знаком" [64, с. 96]. Отже, аналіз галузевого 

словника як комплексу номінативних одиниць на позначення особливостей 

розвитку кінематографічної галузі в англійськомовному суспільстві слід 

здійснювати на перетині таких наук, як соціолінгвістика та суміжною із нею 

лінгвокультурологією.  

У межах лінгвокультурологічних досліджень встановлюється зв'язок 

мови із культурою різних епох у діахронічному висвітленні, культурою 
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різноманітних соціальних, вікових, територіальних, статевих, професійних, 

конфесійних й ін. угруповань [139, с. 260]. Як влучно зазначає 

І. Г. Ольшанський, "лінгвокультурологія орієнтована на створення цілісної 

картини культурного впливу на мову й мовлення з огляду на глибинні 

семантичні рівні культурної репрезентації, а також на системне 

представлення одиниць мови й культури в їхній кореляції та взаємодії" [127, 

c. 30].  

Лінгвокультурний підхід спирається на кумулятивну функцію мови, 

завдяки якій закарбовується, зберігається та передається досвід народу, його 

світогляд [253; 213]. Мова, згідно з цією концепцією, є універсальною 

формою первинної концептуалізації світу та раціоналізації людського 

досвіду, вона є одночасно засобом для зберігання та вираження знань, 

історичною памяттю про соціально значущі події людського життя. 

Згідно зі спрямуванням соціолінгвістичних досліджень 

виокремлюються синхронічна соціолінгвістика, об’єктом якої є форми 

існування мови та співіснування мов у суспільстві в певний історичний 

період його розвитку, та діахронічна соціолінгвістика, що вивчає соціальні 

чинники мовного онтогенезу, соціально-історичні типи мов, розвиток мов, 

становлення певної мовної ситуації та зміни мовної політики тощо [139, 

с.  322]. Звернення до теорій соціолінгвістики у нашому дослідження 

вбачаємо релевантним у зв’язку із розглядом питання про соціальну 

диференціацію мови (на прикладі галузевого лексикону), який здійснюється 

у межах роботи та є одним із актуальних питань соціолінгвістики.   

Відтак, науковці [97, 75-93] визначають головні принципи теорії 

соціальної диференціації мови, серед яких: 1) урахування історії й 

потенційної перспективи соціального розвитку суспільства при описі 

соціальної структури мови; 2) визнання складності й неізоморфності 

відношень між структурою мови і стратами суспільства й урахування 

"перетину соціальних і несоціальних вимірів" при описі маргінальних груп - 

етносоціальних, соціально-демографічних, соціально-гендерних; 
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3)  залежність варіювання мовних засобів від соціальних ролей комунікантів 

й умов ситуації спілкування; 4) дифузність функціональних стилів у різних 

сферах спілкування; 5) зумовленість мовленнєвої поведінки людини не лише 

мовною, але й іншими типами компетентності (культурної, комунікативної 

тощо); 6) наявність у літературній мові варіативності засобів, зумовленої не 

лише соціальними, але й ситуативними та стилістичними, а також 

статусними та рольовими характеристиками носіїв мови; 7) визнання фактів 

"розмивання" меж між формами існування мови, у яких об’єднуються, 

приміром, риси територіального діалекту і міського просторіччя, соціального 

жаргону й усної форми літературної мови тощо. 

Таким чином, головним об’єктом соціолінгвістики є вивчення різних 

форм мови, серед яких виокремлюють  літературну мову (стандарт), народно-

розмовну мову та територіальні діалекти. Питома увага приділяється також 

додатковим лексичним підсистемам соціальної диференціації мови, таким як 

просторіччя, соціальні діалекти (соціолекти), жаргон, арго, сленг тощо. На 

нашу думку, соціокультурні студії є важливим аспектом дослідження 

галузевого словника кінематографії, адже формування та еволюція 

кінематографа були спричинені надбаннями американського суспільства, а 

його словник відображає реалії буття на кожному з етапів історичного 

розвитку. Кінематографічна галузь, як відомо, є масштабним 

соціокультурним явищем, мова якого не обмежується лише сухою та 

лаконічною вузькогалузевою термінологією, а охоплює всі верстви 

населення, не має вікових обмежень та активно функціонує у формі 

соціальних діалектів. На підставі вищезазначених особливостей 

кінословника, вбачаємо релевантним дослідження його у межах 

соціокультурного підходу. 
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2.2 Синергетичні принципи системної організації та розвитку 

лексикону кінематографічної сфери 

 

Як було зазначено у попередньому розділі, об’єкти матеріального світу 

не існують ізольовано одне від одного, а перебувають у постійній взаємодії і 

мають системний характер. Між компонентами системи існують певні 

відношення, що свідчить про наявність у ній структури. Структуру 

визначають як "будову та внутрішню форму організації системи, яка 

виступає як єдність стійких взаємозв’язків між її елементами, а також законів 

цих взаємозв’язків" [274, с. 462]. О. В. Тарасова зазначає, що дослідження 

складних явищ потребує всебічного аналізу, відмови від надлишкової 

спеціалізації та взаємодії багатьох наук [155, c. 4], що стає можливим завдяки 

холістичному підходу. 

Прихильники сучасного холістичного науково-філософського 

напрямку у мовознавстві (Ф. Капра, С. М. Єнікєєва, І. А. Стернін, 

Т.  І.  Домброван, Е. О. Веремчук, О. В. Тарасова та ін.) визначають систему 

як цілісну єдність, певне структуроване утворення, що нероздільно 

функціонує на всіх своїх рівнях. Системи зазвичай не існують ізольовано, а 

перебувають у взаємозв’язку одна з одною, більш того певна система може 

входити до складу системи більш високого порядку – суперсистеми, у той 

час як її елементи можуть розглядатися як власні мікросистеми, так звані 

ендосистеми [141, с. 62]. Так, мову можна розглядати як суперсистему, яка 

складається із підсистем, однією з яких є лексична, яка, у свою чергу, 

складається із макросистем – галузевих лексиконів та лексичних 

мікросистем, таких, наприклад, як синонімічні ряди, антонімічні пари тощо.  

На нашу думку, найбільш релевантним підходом до аналізу мовних 

змін, зокрема на прикладі її лексичної системи, є застосування синергетичної 

методології. За словами Ю. А. Данилова, особливість синергетики полягає у 

її відкритості, готовності до діалогу на правах безпосереднього учасника 

діалогу або посередника, який вбачає своїм завданням забезпечити 
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взаємопорозуміння між учасниками діалогу [43, с. 215]. Науковці [59; 88; 89; 

175; 211] відзначають трансдисциплінарний характер синергетики, який 

полягає у її спрямованості на виявлення універсальних законів еволюції та 

самоорганізації, на широке застосування моделей, розроблених в її межах.  

Синергетика розгляається як теорія, що розкриває найбільш загальні 

механізми самоорганізації систем, тобто закономірності створення, 

збереження і руйнування упорядкованих структур у відкритих, 

нерівноважних і нелінійних системах. Отже, синергетика, або теорія 

самоорганізації, дозволяє розглянути словник мови як відкриту, динамічну, 

ієрархічно організовану нерівноважну нелінійну макросистему, що 

складається із сукупності складноорганізованих коеволюціонуючих систем і 

підсистем, і яка керується певними параметрами, спрямованими на 

збереження її стабільності та функціональності [26, с. 64]. Основною умовою 

коеволюції систем є когерентність [133; 155; 171 та ін.], яка полягає у 

взаємодії найменших функційно важливих елементів – квантів, що 

зберігають властивості цілого, яке має нелінійну структуру. Вони можуть 

взаємодіяти між собою, перетинатися та входити до складу один одного [174, 

с. 346].  

Метою синергетики як міждисциплінарного підходу та філософської 

парадигми загалом є відтворення цілісної картини світу, обєднання всіх 

упорядкованих структур в єдине ціле [171, c. 18], як наукової теорії – пошук 

універсальних закономірностей поведінки складних динамічних систем, 

загальних законів їхньої самоорганізації, а важливим наслідком синергетики 

є осмислення фундаментального характеру незворотності еволюційних 

процесів і осмислення організуючої ролі хаосу [41; c. 8]. Теорія синергетики 

є одним із методологічних підходів до опису динамічного простору мови, у 

якому постійно відбуваються зміни, що визначають напрямок її еволюції [50, 

с. 75].    

Ідеї синергетичної природи мови були сформульовані ще за часів 

В. фон Гумбольдта, який окреслив принципи саморегуляції мови [50, с. 72]. 
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Науковець підкреслював, що мови не виникли нізвідки або за домовленістю, 

а є відносно самостійними сутностями, які саморегулюються та розвиваються 

[38, с. 324]. Слід зазначити, що процеси саморегуляції та розвитку системи 

неможливі без взаємодії її елементів, в чому і полягає основний принцип 

синергетики, – у синергії (сумісній дії взаємозалежних елементів). 

Застосування ідей синергетичної парадигми по відношенню до мовної 

системи дозволяє схарактерезувати її принципи системної організації та 

прослідкувати механізми її самоорганізації та саморегуляції. 

Суттєво нового бачення в межах синергетичної теорії набуло значення 

цілого, яке полягає в тому, що властивості новоутвореної системи завжди 

будуть відрізнятись від суми властивостей окремих її компонентів [197]. Це 

твердження повністю заперечує аналітичний підхід Декарта, що розглядав 

ціле як просту сукупність окремих конституентів та не брав до уваги факт 

їхньої взаємодії [235, c. 25]. Так, О. О. Семенець зазначає, що "ціле в процесі 

свого становлення підпорядковує собі вихідні компоненти, формує якісно 

нові структури, нові функціональні зв’язки. Саме тому ціле наділене рисами, 

яких немає в жодній із складових частин. Онтологічна першість цілого 

виявляє себе, таким чином, у виникненні нових емерджентних властивостей 

на рівні цілого, при переході від нижчих рівнів організації системи до 

вищих" [140, c. 12]. 

Методологічні принципи синергетики вперше були сформульовані  у 

1995 році В. Г. Будановим [18; 19], який виділив сім основних принципів 

розвитку складних систем, два з яких є структурними принципами буття – 

гомеостатичність та ієрархічність та п’ять – принципами становлення – 

нелінійність, нерівноважність, незамкнутість, динамічна ієрархічність 

(емерджентність) та спостережуваність [59, с. 81]. Проте у своєму 

дослідженні ми розглядаємо такі, на нашу думку, основоположні принципи 

синергетики, як  ієрархічність, нелінійність, нерівноважність та 

незамкнутість (відкритість). 
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Ієрархічність є необхідною умовою самоорганізації, під час якої 

утворюються рівні самоуправління системи [130, c. 11]. Така властивість як 

ієрархічність проявляється у здатності системи входити в систему більш 

високого порядку [33, с. 43]. Сам В. Г. Буданов визначав основний зміст 

структурної ієрархії у складовій природі рівнів вищого порядку по 

відношенню до рівнів нижчого порядку [цит. за 50, с. 34]. 

Ієрархічна природа будь-якого об’єкта буття виявляється у тенденції до 

формування багаторівневих структур – систем усередині інших систем. 

Кожна з них утворює ціле по відношенню до своїх частин, у той же час 

будучи частиною більш об’ємного цілого [197, с. 43]. Тобто елементи 

системи взаємодіють між собою, об’єднуючись та утворюючи нові 

макросистеми,  слугують "будівельним матеріалом" для їхнього формування.  

Слід зазначити, що замкнуті системи не здатні до самоорганізації. Таке 

явище притаманне тільки відкритим складним системам. Незамкнутість 

(відкритість) свідчить про безперервний розвиток системи. Завдяки 

відкритості та дисипативності – здатності обмінюватись енергією, матерією 

та інформацією –  відбувається безперервна взаємодія між елементами такої 

системи, що спричиняє її еволюцію [130, с. 11; 245; 261]. Усі взаємодії 

неминуче спричиняють зміни, від малих (відхилення від параметрів порядку) 

до значних, які можуть навіть привести систему до стану хаосу [50, с. 36].  

Саме вплив зовнішнього середовища примушує систему постійно 

"боротись за своє виживання", змінюючись та самоорганізуючись, 

протистояти руйнівним факторам, що діють ззовні [59, с. 63]. Будь-які 

зовнішні "подразники" можуть викликати флуктуації системи (її коливання), 

тобто "відхилення миттєвих значень величин від їхніх середніх значень, 

тобто від стану рівноваги" [24, с. 19]. Під впливом флуктуацій система 

втрачає відносну стабільність, що була характерною для її попереднього 

стану, що може вивести систему із стану рівноваги. 

Нерівноважність полягає у тому, що найменші зміни у системі 

провокуватимуть зміни її стану та поведінки, та навіть можуть зруйнувати її. 
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Знаходячись у нерівноважному стані, система змушена змінюватись та 

розвиватись. Критичний момент вирішення майбутнього системи називають 

точкою біфуркації – таким станом системи/ його положення, у якому вона 

має можливість розвитку в декількох напрямках [130, c. 104]. Система обирає 

з безлічі різних варіантів, потужність і характер вибору визначається типом 

біфуркації, де в найпростішому випадку система має два варіанти вибору. 

Після зробленого вибору система розвивається стійко аж до наступної 

біфуркації [177, c. 14]. 

Нелінійність системи полягає в багатоваріантності та незворотності 

процесів, які відбуваються на всіх мовних рівнях (наприклад, мовна 

конкуренція, поглинення одних мов іншими, відмирання мов, розвиток 

багатозначноссті слів, утворення метафор, вираження модальності та ін.). 

Розвиток та модель самоорганізації не є визначеною, а тому зі стану 

нерівноважності система може переходити в будь-який з можливих станів 

[20, c. 21]. Саме наявність біфуркацій – можливостей еволюціонувати 

різними шляхами – вказує на нелінійність системи, яка передбачає значні 

зміни параметрів порядку системи та непередбачуваність її розвитку [130, 

c.  103], багатоваріативність шляхів еволюції, наявність вибору 

альтернативних напрямків розвитку, незворотність еволюції.  

Сама зона біфуркації характеризується принциповою 

непередбачуваністю, оскільки невідомим залишається подальший шлях 

розвитку системи: або вона буде зруйнована внаслідок посилення хаотичних 

процесів, або, навпаки, народиться нова, більш упорядкована структура [59, 

с. 64]. Такою упорядкованою структурою виступає параметр порядку, 

відомий у термінології синергетики як атрактор (з англ. to attract - 

"притягувати"). Атрактором називають ідеальний стан системи, її стійкі 

характеристики, які мають свій унікальний діапазон значень [50, с. 104], 

точкою складної відкритої системи, якої прагне траєкторія її розвитку після 

угасання перехідних процесів [78, с. 255]; аттрактор реалізується на тій 
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ділянці дискурсу, де існує найбільш впорядкований і рівноважний зі станів 

системи, який притягує до себе всі траєкторії елементів [132, c. 101]. 

Система сама тяжіє до відносно стабільного стану, оскільки такий шлях 

її розвитку вимагає найменших зусиль. Завдяки ієрархічності системи, в ній 

присутній не один атрактор, а ціла ієрархія, подібна до структури системи 

[50, c. 104]. Атрактор виступає як своєрідний ідеальний, потенційний образ 

нової структури, яку в результаті затухання проміжних, перехідних процесів 

прагне набути відкрита нелінійна система [59, с. 65]. 

Протилежним поняттям до атрактору є поняття репелер – набір 

параметрів та їх значень, які відштовхують систему від стану рівноважності 

тим, що вносять певні обмеження у прагнення системи до рівноваги. 

Репелери зазвичай виступають певними "заборонами" для системи. Завдяки 

своїй ієрархічності, система не розпадається під впливом репелерів, а лише 

змінює свої параметри, тим самим виходячи на новий атрактор [130, c. 17]. 

Про прагнення мовної системи до збереження порядку у свій час 

стверджував І. О. Бодуен де Куртене, який підкреслював, що "в житті мови 

спостерігається постійна праця над усуненням хаосу, розладу, над введенням 

у нього [життя] порядку та одноманітності" [цит. за 50, с. 73].  

Науковці зазначають [50; 58], що всі зміни, які відбуваються у 

складних системах, здатних до самоорганізації, а також хаос, який виникає на 

її мікрорівні, мають конструктивний характер, а отже позитивно впливають 

на систему – сприяють її розвитку. Принцип трьох  "не-" – нелінійність, 

нерівноважність, незамкнутість – є основними принципами становлення 

системи, які "дозволяють увійти у хаотичну креативну базу" [50, c. 36]. 

Зміни, у свою чергу, обумовлюють не тільки ускладнення системи, але й її 

спрощення, тобто результатом таких змін є оптимізація ресурсів. Такий 

погляд суттєво різниться з думкою класичної науки та позначає новий підхід 

до трактування та опису як мовних, так і позамовних явищ дійсності, 

утворюючи нову парадигму та зміни у світогляді. 
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На думку вчених, "хаос – це стан системи або середовища, в межах 

якого кожна подія або процес є результатом випадку і не може бути 

причиною наступних подій або процесів, оскільки вони також є 

випадковими" [78, с. 258]. Хаос на макрорівні руйнує систему, але хаотичні 

процеси на мікрорівні пропонують цілий спектр можливих альтернатив нової 

структурації, що неминуче веде до її упорядкування, тобто виходу на новий 

атрактор. Через хаос здійснюється зв'язок різних рівнів організації. У 

відповідні моменти нерівноважності малі коливання, флуктуації можуть 

розростатися в макроструктури [87]. Хаотичні процеси на різних ділянках 

складних відкритих систем є результатом дії на неї зовнішнього середовища, 

коли позасистемні фактори вносять безлад у раніше упорядковані відносини 

між конституентами цілого. З виходом на новий атрактор мікросистема ніби 

перероджується, самоупорядковуючись і самоорганізуючись [59, с. 66-67]. 

Необхідною умовою та водночас визначальною характеристикою 

складної системи є її гомеостатичність, яка полягає у її постійному 

безперервному розвитку, внутрішньому динамізмі і відносній зовнішній 

стабільності. Як зазначають вчені [59, с. 65-66; 297], гомеостазом системи є 

алгоритм її функціонування у певних межах, які дозволяють їй рухатись до 

певної мети-атрактора. Процеси переходу відкритої нелінійної системи від 

одного атрактора до іншого перемежовуються періодами ентропії (безладу) 

[111], що і є хаосом на мікрорівні, який і спричиняє розвиток системи.  

Ідеї синергетичної теорії вважаємо релевантними у дослідженні 

англійськомовного словника кінематографії як складної системи, що здатна 

до самоорганізації та саморегуляції. У процесі дослідження еволюції цієї 

лексичної системи ми виявили ієрархічність її структури. Встановлено, що 

гіпосистема галузевого лексикону кіно входить у систему більш високого 

порядку (лексичну макросистему), а гіпосистема кінолексикону, у свою 

чергу, розподіляється на підсистеми та є проміжною ланкою у комплексі 

конституентів, що утворюють загальну мовну суперсистему.  
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Наявність внутрішньомовних та міжмовних контактів на лексичному 

рівні свідчить про відкритість системи англійськомовного галузевого 

словника кінематографії, про здатність обмінюватись матерією та 

інформацією, що проявляється у формі лексичних запозичень, а також 

енергією – набуття останніми нових значень. Окрім того, лексикон кіногалузі 

є дисипативною системою, яка розсіює надлишкові ресурси, і, таким чином, 

оновлює свій склад, що є доволі помітним на периферійних ділянках цього 

лексико-семантичного поля, але водночас підтримує стан відносної 

стабільності (гомеостазу), оскільки ядро досліджуваного лексикону рідко 

зазнає змін.  

Будучи складним лінгвокультурологічним та соціолінгвальним 

феноменом, галузевий словник кінематографа відбиває актуальну позамовну 

інформацію, є її носієм. Такі соціокультурні (позамовні) чинники виступають 

рушійною силою мовних змін та розвитку. Аналіз лексичного матеріалу у 

межах синергетичної теорії дозволяє простежити точки біфуркацій у процесі 

еволюції кінословника, вихід на такий параметр порядку, який є ідеальним 

для цієї системи (атрактор), встановити нелінійну природу шляхів розвитку 

досліджуваної лексичної підсистеми, а також спрогнозувати можливі 

варіанти її еволюції.     

Таким чином, на основі вищевикладеного, слід зазначити, що основні 

лінгвосинергетичні принципи – принцип відкритості, нелінійності, 

нерівноважності та ієрархічності складних динамічних систем – знаходяться 

у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності. Застосування принципів 

синергетики у дослідженні англійськомовного лексикону кінематографічної 

галузі відкриває нові можливості у розумінні принципів його структурної 

організації як мовної  суперсистеми в цілому, так і її окремих ендосистем, а 

також у виявленні закономірностей її еволюції під впливом внутрішніх та 

зовнішніх чинників.   
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2.3 Методи дослідження англомовного кінематографічного 

словника 

 

Метод традиційно визначають як спосіб дослідження, опису предметів 

та явищ, що вивчаються.  Прийоми, які використовуються для дослідження 

того чи іншого об’єкту, складають його методику. Методологія, як вчення 

про способи пізнання та осмислення дійсності і формування внутрішнього 

рефлексивного досвіду людини, визначає світоглядні принципи дослідника, 

науковий підхід до вирішення тієї чи іншої проблеми.  

Методологічною основою нашого дослідження є соціокультурний та 

синергетичний підходи до інтерпретації еволюції мовних явищ на 

лексичному рівні, процесів і закономірностей розвитку лексикону кіногалузі, 

спричинених ектра- та інтралінгвальними чинниками. Вибір методологічної 

бази зумовлений необхідністю дослідження еволюції англомовного 

кінолексикону з соціокультурного та синергетичного поглядів, потребою 

визначення природи й сутності вербокреативних процесів як чинників 

саморегуляції та самоорганізації цієї системи. До методологічної бази 

входять також філософські закони системності та розвитку, співвідношення 

форми та змісту, одиничного, особливого і загального, зв'язок та ієрархічні 

відносини між мікро-, макро- й суперсистемами. 

У роботі над теоретичними засадами дослідження широко 

застосовувались такі загальнонаукові методи, як індуктивний  та 

дедуктивний, які дозволили виділити окремі диференційні ознаки складових 

лексикону кіногалузі. Застосування загальнонаукового методу аналізу 

дозволило виділити структурні компоненти англійськомовного лексикону 

кіногалузі, а долучення методу синтезу (разом із методом наукового 

моделювання) уможливило створення його ієрархічно-польової моделі. Для 

опису семантичних модифікацій, в основу яких покладена метафора та 

метонімія, був використаний метод аналогії. 
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Аналіз словникових дефініцій уможливив опрацювання імперичного 

матеріалу дослідження, яким слугували лексичні одиниці, відібрані методом 

суцільної вибірки, та підлягали детальному структурно-семантичному, 

словотворчому та етимологічному видам аналізу. Метод компонентного 

аналізу дозволив виділити окремі семантичні поля лексикону кіногалузі, 

виокремити ядерні та периферійні групи  його конституентів. Метод 

польового моделювання був застосований для створення ієрархічно-польової 

моделі лексикону кіносфери. 

Метод синергетичного аналізу широко застосовувався для дослідження 

структурної організації галузевого лексикону та визначення механізмів його 

еволюції. За допомогою описового методу було схарактеризовано механізми 

семантичної деривації, окреслено способи архаїзації лексичних одиниць та 

висвітлено процеси внутрішньомовної саморегуляції.  

За допомогою соціолінгвістичного аналізу було встановлено роль 

позамовних чинників у формуванні та розвитку галузевого лексикону 

кінематографа, схарактеризовано природу змін, що відбуваються у ході 

еволюції галузевого словника, зокрема архаїзацію лексем, які втратили свою 

актуальність на сучасному етапі. Метод кількісного аналізу дозволив 

визначити найбільш продуктивні способи та засоби словотворення на різних 

етапах історії кінематографічного словника.  

Методика аналізу передбачала певну послідовність застосування 

вищезазначених методів. Початковим етапом було виокремлення галузевого 

словника кіносфери як певного лексичного угрупування, яке входить до 

загального лексикону та обслуговує спеціальну професійну сферу. Під 

поняттям галузевого словника ми розуміємо різновид (підклас) 

загальномовного словника, який обслуговує певну сферу знань, складається з 

масиву загальномовної лексики, термінів, які визначають специфіку цієї 

галузі, а також стилістично маркованих одиниць – професіоналізмів, 

жаргонізмів, сленгізмів тощо.  
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Першим кроком дослідження стало здійснення інвентаризації 

релевантних одиниць шляхом аналізу лексикографічних та енциклопедичних 

джерел, тобто шляхом застосування методу лексикографічного аналізу. 

Виділені лексеми слугують номінативними одиницями понять, що 

відносяться до професійної сфери кінематографа.  

Наступним кроком став аналіз англомовного кінолексикону у площині 

його системної організації, під час якого ми спирались на фундаментальні 

розробки вчених, які досліджували системність мови. Визначивши різні 

підходи до вивчення словника, ми виокремили польовий підхід як найбільш 

релевантний у вивченні структурної організації словника.  Методи аналізу 

польової організації, синтезу та наукового моделювання дозволили 

відтворити ієрархічно-польову модель лексикону із визначенням його ядра 

разом із центром, ближньої та дальньої периферії.  

У результаті семантичного аналізу конституентів лексикону, 

термінологічні одиниці були віднесені до ядерної групи словника як єдиного 

семантичного поля, а його периферію утворили стилістично марковані 

лексеми – професіоналізми, жаргонізми та сленгізми. Враховуючи критерій 

темпоральної маркованості досліджуваних лексичних одиниць, вони були 

поділені на неологізми та історизми. Саме завдяки комплексному 

соціокультурному дослідженню професійного лексикону кінематографа нам 

вдалось простежити особливості еволюції словника, зокрема архаїзацію його 

конституентів, а також виявити його особливості на сучасному етапі мовного 

розвитку.  

Аналіз галузевого словника кінематографа дозволив виявити принципи 

аналогії у структурі лексикону, певних тенденціях його розвитку з 

ієрархічною будовою мови в цілому, ґрунтуючись на дедуктивному методі. 

Відтак, ієрархічний принцип організації системи передбачає можливість її 

розчленування на ряд інших ендосистем (підсистем), або входження цієї 

системи як елемента до іншої, більш масштабної системи. Такий принцип 
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організації досліджуваного лексикону ґрунтуються на ієрархічності мови в 

цілому, що є однією з головних ознак її системності.   

Наступним фундаментальним кроком нашої роботи є дослідження 

лексикону з урахуванням соціокультурних факторів його формування та 

розвитку. Соціолінгвальний метод використовувався для дослідження 

мовних явищ на тлі історичних подій, виділення основних факторів впливу 

та їх тісний взаємозв’язок. Основним соціокультурним чинником розвитку 

словника кіногалузі є історичний розвиток цієї сфери з урахуванням усіх 

технічних та ідейних здобутків, ситуативних характеристик мовних явищ та 

їхнього взаємозв’язку.  

Керуючись зазначеним критерієм, нами була запропонована 

класифікація розвитку кінословника на тлі еволюції кіно як сфери діяльності. 

Під час дослідження цього питання ми здійснили кореляційний аналіз мовних 

змін і параметрів позамовної (соціальної) дійсності та лінгвокультурологічний 

аналіз вагомої й актуальної соціокультурної інформації, зосередженої в 

семантиці номінацій. Були виокремлені наступні періоди історії 

кінематографа та відповідного галузевого словника: німе кіно, звукове кіно, 

кіно у кольорі та сучасне цифрове кіно. На нашу думку, такий критерій є 

релевантним у вивченні кіноеволюції як явища, яке миттєво знаходить своє 

відображення у мові, зокрема у галузевому словнику.  

Наступним кроком стало застосування методу синергетичного аналізу 

для висвітлення принципів системної організації та еволюції галузевого 

словника. У ході роботи були виявлені механізми саморегуляції та 

самоорганізації галузевого лексикону. Застосований метод дав змогу 

висвітлити роль різних способів словотвору у збагаченні словника новими 

одиницями, та встановити механізми його самодобудовування. Синергетична 

теорія дозволила по-новому оцінити роль процесів архаїзації та неологізації 

як потужних механізмів саморегуляції та самоудосконалення словникової 

системи розглядуваної галузі.   
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Структурно-семантичний аналіз дозволив дійти висновку, що 

провідними шляхами номінації одиниць кінолексикону є словотвірний та 

фразеологічний типи номінації, а також іншомовні та внутрішньомовні 

запозичення. Словотвірна номінація представлена морфологічними та 

семантичними способами словотворення. Морфологічний спосіб полягає у 

появі нових за формою і змістом лексичних одиниць, в яких джерело 

деривації змінює свою морфологічну структуру (афіксація, словоскладання, 

всі види скорочень), а семантичний – в утворенні похідних лексем зі зміною 

значення, але без зміни форми. 

Отже, комплексне застосування соціолінгвальної та 

лінгвосинергетичної методології дозволило паралельно проаналізувати 

еволюцію словника кіногалузі у соціокультурному аспекті, а також виявити 

синергетичні особливості його організації та розвитку.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Соціокультурний підхід у дослідженні лексикону кінематографа 

дозволив виявити особливості соціокультурного середовища, в якому 

відбувалось становлення галузевого словника кінематографа та його вплив на 

подальший розвиток лексичної підсистеми. Мова як динамічна система тісно 

пов’язана з історичним розвитком та вербалізує ряд певних національно-

специфічних реалій. Також у дослідженні розглядається питання соціальної 

варіативності мови, яке полягає в існуванні таких лексичних рівнів, як 

загальновживана лексика, професійна, жаргонна та сленгова. Аналіз саме 

стилістично маркованої лексики, репрезентованої жаргонізмами та 

сленгізмами, дозволяє визначити соціокультурні особливості лексикону, які 

можна екстраполювати до національної специфіки американомовного 

суспільства. 

Застосування синергетичної методології дозволило виявити 

самоорганізуючий та саморегулюючий потенціал англійськомовного 
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словника кіногалузі як складної системи. Схарактеризовані основні 

принципи розвитку досліджуваної підсистеми, які визначаються взаємодією 

конституентів системи та полягають у її ієрархічності, відкритості, 

нерівноважності, нелінійності та гомеостатичності. 

У ході дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи, як 

синтез та аналіз, індуктивний та дедуктивний методи, метод аналогії тощо. 

Серед власне лінгвістичних методів найбільш часто застосовувались аналіз 

словникових дефініцій, метод суцільної вибірки, структурно-семантичний, 

словотворчий та етимологічний аналіз. Окрім того, під час дослідження були 

застосовані методи компонентного, кількісного аналізу, польового 

моделювання, синергетичний та соціолінгвістичний аналіз. Усі зазначені 

методи уможливили комплексне дослідження англійськомовного галузевого 

лексикону кінематографічної галузі як соціокультурного та 

лінгвосинергетичного феномену. 
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РОЗДІЛ 3 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ЕВОЛЮЦІЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЛЕКСИКОНУ КІНО 

 

3.1 Проблема періодизації історії кінематографа 

 

Згідно з концепцією В. фон Гумбольдта, мова є невіддільною від 

культури, адже вона тісно переплетена з духовним розвитком людства і 

супроводжує його на кожному етапі його локального прогресу або регресу, 

віддзеркалюючи в собі кожну стадію культури [39, c. 38]. Суголосну думку 

має і Ф. С. Бацевич, який стверджує, що "мова завжди втілює своєрідність 

народу, національне бачення світу та національної культури" [7, c. 22]. 

Н.  Хомський підтримував ідеї В. фон Гумбольдта щодо творчого характеру 

мови та підкреслював, що вона має засоби для вираження необмеженої 

кількості думок, які виникають у найрізноманітніших ситуаціях [198, c. 96]. 

 Один із авторів теорії лінгвістичної відносності Е. Сепір вважав, що 

"мова не існує поза межами культури, соціально успадкованої сукупності 

практичних навичок та ідей, які характеризують наш образ життя… Будучи 

однією з ознак нації, її соціальної взаємодії, мова є головною формою 

вираження та існування національної культури" [153, с. 223]. Такий параметр 

мови характеризує її як соціокультурне явище, яке, немов губка, вбирає в 

себе всі зміни оточуючої дійсності та відображає світоглядні особливості. 

Л. Вайсгербер вбачає сутність мови у тому, що вона виступає "силою 

духовного формування", "силою культурної творчості", "силою історичного 

життя" [262]. Мова розглядається як система, через структуру якої 

об’єктивно інтерпретуються соціально-культурні гештальти – феномени 

культурних цінностей. Слід також зазначити, що на семантичну структуру 

мови впливає так званий "етнокультурний фон" [83, с. 180; 204] – 

середовище, де розгортається життєдіяльність етносу, система традиційних 

способів життєдіяльності, що властиві окремому етносові та пов’язану з цією 
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системою знань навичок і прийомів діяльності, а також соціально-

психологічні характеристики етносів.  

Культура етнонаціонального буття людини визначається також як 

"багатопланове явище, яке охоплює всі сфери життя особистості і 

суспільства; це показник олюдненості, людськості суспільства (соціуму) і 

всього, що в нього входить, це гуманістичний бік суспільних відносин" [113, 

с. 8]. На нашу думку, етнокультурний фон можна вважати синонімічним 

поняттям соціокультурного середовища, оскільки вони характеризують певні 

умови культивування національно-специфічної свідомості, яка, у свою чергу, 

репрезентується у мові.  

Ф. де Соссюр відзначав, що завдяки системним відношенням мова 

функціонує як засіб спілкування і має соціальний характер. У своєму 

дослідженні ми детально розглядаємо співвідношення процесів розвитку 

мови із розвитком людства (соціуму) в межах соціологічного та 

культурологічного підходів, які, на нашу думку, є найсуттєвішими 

факторами мовного функціонування й розвитку.  

До соціальних чинників, які спричинюють мовну еволюцію, належать 

ті, що впливають на матеріальну й духовну культуру, зумовлюють 

відображення в мові пізнавальної, естетичної та морально-етичної 

інформації. Такими є фактори, що спричинені соціально-економічними 

формаціями суспільства; макро- та мікросоціальні особливості визначаються 

масовою комунікацією; позитивні та негативні соціальні аспекти природи, 

суспільного життя, релігії; взаємозв’язок мов та культур (збагачення та 

"засмічення" мов); чинники науково-пізнавального характеру, які належать 

до природознавчих, суспільних та технічних наук; соціальні фактори 

ідеологічного змісту (мовна політика тощо); фактори естетичного плану 

(література, мистецтво); особливості морально-етичного осмислення явищ 

суспільного життя; а також ті фактори, що зумовлюють соціально-

професійну диференціацію мови [47, с. 13-14].  



89 
 

В. В. Дубінін зазначає, що саме інтереси певного народу (соціуму) 

детермінують суспільні і духовні умови його життєдіяльності. Суспільне і 

духовне середовище існує незалежно від свідомості народу [54, с. 17]. Отже, 

у процесі розвитку соціуму інтерес (або зацікавленість) стоїть на першій 

сходинці еволюції суспільного життя. Він спричиняє діяльність людей, яка, у 

свою чергу, веде до прогресу у різних сферах життєдіяльності людини.   

На нашу думку, збагачення і розвиток мови відбувається внаслідок 

збільшення досягнень суспільства, зростання суспільної свідомості та 

удосконалення суспільної практики. Досягнення будь-якого народу ми 

вбачаємо у розвитку науки, культури та техніки як основної рушійної сили 

його прогресу. Функціонування і розвиток мови значною мірою зумовлені 

станом суспільства. Так, зокрема, в мові відображається соціальна 

диференціація суспільства (класова, професійна, статева). На стан 

функціонування мови впливають демографічні процеси, рівень загальної 

освіти її носіїв, рівень розвитку науки, мистецтва тощо. Суспільство, відтак, 

безпосередньо визначає екзистенціальні параметри мови та спрямовує її 

розвиток. 

Кінематограф як соціокультуний феномен відіграє значну роль у житті 

сучасного суспільства та є її невід'ємною частиною, оскільки виступає носієм 

соціально значущої інформації. Дослідженням цього феномену займались 

такі науковці, як Т. Адорно [190], В. Беньямін Ханзен [212], Дж. Белтон [194; 

195], П.  Ролінз [214] та ін. Із самого початку свого зародження кінематограф 

розглядався як засіб освоєння та відтворення всього розмаїття соціального та 

культурно-історичного буття людей специфічними виразними та технічними 

прийомами. Кіно – це особлива сфера, яка задає напрямок розвитку культури 

у ХХ-ХХІ століттях. Кіно, яке з’явилось наприкінці ХІХ століття, сприйняло 

найвищі цінності гуманістичної культури того часу, у яких особлива увага 

приділялась індивідуальному людському досвіду, життєвим обставинам.  

Як зазначають науковці, у наш час технічний розвиток та поява нових 

візуальних форм демонстрації реальності часто виражається у її 
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конструюванні дійсності за допомогою засобів створення ілюзорності та у 

смисловому наповненні, часто позбавленому не лише моральних та 

ідеологічних компонентів, але й ознак до подібності життя. Кіно, з одного 

боку, демонструє нарощування своїх виражальних засобів і відхід в ілюзорну 

реальність. З іншого – виявляє здатність формувати типізації і створювати 

своєрідний мовний універсум. Кіно здатне створити грань між реальністю, 

ірреальністю і над-реальністю [65, с. 9]. 

Виникнення кіно було пов’язане з необхідністю виразити за допомогою 

інноваційних засобів нові явища і процеси, які начасі стали актуальними для 

всієї цивілізації в цілому. Людина стала поширювати своє сприйняття і 

формувати нові уявлення про дійсність. Кіно стало засобом когніції  

навколишнього світу і саморефлекії через пізнання інших, демонструючи 

можливість розвитку культури на більш масовому рівні.   

Кіно сприяє пізнанню людиною світу (природи, суспільства, самої 

себе), що доповнює традиційні наукові форми пізнання, відкриваючи для 

людини нові способи бачення та осмислення дійсності, нові форми мислення 

і параметри достовірності. У подальшому з мистецтва, що відображає 

реальність, кіно перетворилося на мистецтво конструювання реальності і 

самостійного конституювання її сенсу [65, с. 12]. Відтак, Ж. Бодрійяр 

розвиває ідею існування окремого світу – симуляції, де кінематограф, як 

складова системи масової комунікації, відіграє значну роль у сприйнятті 

нами дійсності [11]. Наше світосприйняття заміщується симуляцією, а окремі 

об’єкти дійсності – симулякрами. Це свідчить про утворення певної 

гіперреальності, яка існує окремо від реального світу. 

На думку французького філософа, Америка, зокрема американський 

кінематограф, є втіленням феномену симуляції, "країною – утопією, де 

гіперреальність повністю реалізована" [188]. Отже, починаючи з другої 

половини ХХ століття і по теперішній час, кінематограф та інші візуальні 

форми сучасної культури, що запозичують виразні засоби кінематографа, 

трансформують навколишню дійсність і конституюють "нову" реальність, що 
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заміщує її.  Критерями новоутвореної візуальної реальності є серійність, 

штучність, ілюзорність та віртуальність.  

 Кінематограф як окремий вид мистецтва сформувався порівняно 

нещодавно, у 90-х роках ХІХ століття. Але ця галузь має свою передісторію, 

досягнення якої і дали поштовх для її виокремлення в окремий вид 

мистецтва. Науковці розглядають кіно як складову концептосфера мистецтва, 

її "динамічним утворенням" [152, с. 7]. Відтак, під впливом історичних, 

географічних та соціальних змін, відбувається зміна певних концептів, і це 

знаходить своє відображення в мові, в популярності тих чи інших слів, ідіом, 

висловлювань тощо.  

Основні принципи кінематографа були відомі протягом століть ще до 

його виникнення. Камера обскура (camera obscura), наприклад, була відома в 

Італії ще на початку XVI століття, а принцип роботи "магічного ліхтаря" 

magic lantern був описаний ще в 1680 році. Приблизно в 1680 році І. Ньютон 

вивчав феномен тривалості бачення, а 60 років потому розробили методи 

створення простого руху слайдів світлової камери за допомогою 

нашарування (superposition). Вже багато років людству були відомі оптичні 

іграшки (optical toys) та візуальні трюки (visual tricks), які слугували 

прийомами театру тіней (shadow shows), а також феномен початку ХІХ 

століття – "тривалість бачення" (persistence of vision), але пройшло ще багато 

років, доки відбувся справжній синтез фотографії та руху [241, c. 8]. 

Новим поштовхом для розвитку науково-технічних передумов 

кінематографа в 1820-х роках стали дві події: винахід фотографії та 

формування наукового вчення про недосконалість візуального сприйняття 

об’єктів. У результаті детального аналізу цих двох явищ був виявлений 

беззаперечний зв'язок між ними, тож за допомогою фотографії можна було 

відтворювати об’єкти навколишньої дійсності, які візуалізувало людське око 

[241, c. 7]. Так само, як виникають номінативні одиниці на позначення 

певних об’єктів, явищ дійсності задля задоволення комунікативних потреб 

мовців. Таким чином, на нашу думку, заповнюються лакуни людського 
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світосприйняття. Якщо людське око має здатність бачити світ по-іншому, 

відповідно, виникає потреба винаходу такого засобу, який це уможливлює. 

Відтак, був створений такий пристрій, як тауматроп (thaumatrope), за 

допомогою темної камери (camera obscura) створювались геліографічні 

фотокопії. Такий прийом навивався heliography (науковий термін), який у 

загальновживаній мові мав назву light writing. За ним з’явились такі технічні 

пристрої, як fantascope (відомий також як phenakistiscope або spindle viewer), 

daedalum, перейменований у зоотроп (zoetrope), кінематоскоп 

(kinematoscope),  гемітроп (hemitrope), фазматроп (phasmatrope), 

фенакістоскоп (phenakistoscope), прахіноскоп (praxinoscope), зоопраксіскоп 

(zoopraxiscope) та тахіскоп (tachyscope), які фактично були примітивними 

проекторами. Винахід тривалої гнучкої целулоїдної плівки (celluloid film) 

став поштовхом для подальшого розвитку технології зйомки, відтворення та 

проеціювання фотографій у швидкій послідовності [193, c. 25].  

Завдяки роботі багатьох дослідників було винайдено кінознімальний 

апарат (motion picture camera), перші проектори projectors, прозору 

целулоїдну плівку (transparent celluloid film) та зручну невелику корпусну 

камеру box camera (still camera) на рулонній кіноплівці (roll film) та 

перфоровану целулоїдну рулонну плівку (sprocketed celluloid roll film) –

(синтетичний пластиковий матеріал, покритий желатином) з фотоемульсією. 

Завдяки своєму желатиновому покриттю плівка отримала з часом жаргонну 

назву gelatin. 

І все ж першу справжню кінокамеру розробив у 1891 році Уільям 

Діксон, асистент відомого американського винахідника Томаса Едісона, який 

створив плівкове кіно (pellicle).  За допомоги цього апарату, який він назвав 

кінетографом (kinetograph). У. Діксон зняв один із перших кінофільмів, у 

якому був зображений чоловік, який знімає капелюх та вклоняється. Через 2 

роки він завершив роботу над кінетоскопом (kinetoscope), переглядовим 

апаратом, в якому був використаний принцип переривчастого руху плівки 

повз вічка, вмонтованого в кришку. Спочатку такі апарати можна було 
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зустріти лише на ярмарку, але згодом їх популярність привела до відкриття 

спеціальних кінетоскопічних салонів по всій Америці [129, c. 15-16].   

Пальма першості у винаході кінематографа дісталась Братам 

Люм’єрам, які продемонстрували свій "кінематограф" на науковій 

конференції у березні 1895 року, хоча за декілька тижнів до прем’єри братів 

Люм’єр Макс та Еміль Складановські винесли на суд берлінської публіки 

свій біоскоп (bioscope) [129, c. 16]. Отже, хоча кожен із винахідників міг би 

претендувати на звання та славу творця кінотехніки та першого 

кінематографіста, але прийнято вважати, що історія кінематографа бере свій 

початок з сеансу братів Люм’єр 28 грудня 1895 року. 

На початку XX століття світовим центром кінематографа стають 

Сполучені Штати Америки. Кіно, як науково-технічна й мистецька галузь, 

розпочало своє існування у Європі, проте дуже скоро США як країна, що на 

початку XX століття дуже швидко розвивалася, запозичуючи передові 

технології та інновації в усьому світі, перетворилися на справжній центр 

кінематографа, який надалі визначав шляхи прогресу цієї сфери діяльності.  

Зазвичай історію світового кінематографа умовно поділяють на 

наступні періоди: 1895 – кінець 20-х років ХХ століття – "великий німий" 

кінематограф; початок 30-х – до 1933: впровадження звукового кіно; 1934 -

1939: передвоєнні роки; потім воєнне кіно, а далі сучасна історія [193, c. 19]. 

Але, на нашу думку, така періодизація є суто арифметичною, що не 

відповідає реальному перебігу історичних подій.  

Досліджуючи феномен кінематографа з лінгвістичної точки зору, 

Н.  М.  Лоскутова пропонує наступну класифікацію із врахуванням соціально 

значущих історичних подій, які знайшли своє відображення у мові:  

- перший період – з 1895 р. (моменту зародження кіно) по 1918 р. (рік 

закінчення Першої світової війни); 

- другий період припадає на 20-ті рокі ХХ століття; 

- третій період – 30-40 рр. ХХ століття – поява звукового кінематографа; 

- четвертий період – 40-90 рокі ХХ століття 
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- п’ятий період кінематографії – 90-ті роки і дотепер [109]. 

Враховуючи екстралінгвальний вплив на розвиток мови, дослідниця 

зазначає, що на першому етапі з’явились перші кінематографічні терміни, що 

згодом стали ядром кінематографічної лексики. У другий період 

розробляється техніка, яка стає галуззю промисловості. З’являються терміни, 

що номінують жанри фільмів, професії, способи кінознімання. Звуковий 

кінематограф характеризується збільшенням кількості термінів, 

становленням кінематографічного поняттєвого поля, і, як наслідок, – 

формуванням вузькогалузевої кінематографічної термінології.  

Четвертий етап характеризується становленням національної 

кінематографії у багатьох країнах, появою кінематографічних шкіл, стилів і 

напрямків, розробкою кінотеорії та кіносеміотики, освоєнням нових видів 

кінематографії. І нарешті сучасний період розвитку кіно пов'язаний з 

активним впровадженням у кіновиробництво цифрових технологій, які 

використовують цифрове обладнання для знімання, монтажу і 

демонстрування фільму [109, с. 6-7]. 

Така класифікація є більш вичерпною, але, на нашу думку, критерії 

виділення вищезазначених періодів є трохи розмитим.  Тож, більш доцільним 

було б розділити історію кінематографа не на роки, а на певні періоди 

розвитку кінематографічної галузі. Тому ми пропонуємо умовно поділити 

всю історію кінематографа на періоди за критерієм впровадження технічних 

інновацій у процесі його створення та розвитку, а також розглянути 

особливості збагачення кінематографічного лексикону на кожному з цих 

етапів.  Відповідно до запропонованого критерію, ми виокремлюємо такі 

періоди еволюції кінематографа: 

- епоха німого кіно (характеризується відсутністю звуку кінострічки); 

- період звукового чорно-білого кіно (впровадження звуку); 

- епоха звукового кольорового кіно; 

- кіно епохи сучасних технологій. 
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Зазначені періоди охоплюють певний проміжок часу, але не завжди 

мають чітко визначені межі, тому що всі технічні інновації – це, насамперед, 

соціальне явище, яке не одразу знаходить широке розповсюдження у 

суспільстві, а тим більше у мові. Так, наприклад, дата винаходу першого 

кінознімального апарату не є датою початку епохи німого кіно, а лише її 

передумовою. Відповідно, знадобився деякий час для того, щоб лексема на 

позначення технічного засобу "прижилась" у мові та набула широкого 

розповсюдження у лексиконі мовців.  

На нашу думку, технічний критерій розвитку кінематографа є 

вирішальним в історії, але далеко не єдиним. Ми поділяємо думку А. Вебера, 

який розглядав історію як єдність соціального, цивілізаційного й культурного 

процесів, кожен з яких виконує свою роль: соціальний — формування 

соціальних інституцій і структур, цивілізаційний — розвиток технічних і 

природничих знань, культурний — розвиток філософії, мистецтва, релігії. У 

культурному процесі важливу роль відіграє творчість, яка бере на себе 

стимулюючу щодо всіх аспектів діяльності функцію [76, с. 393]. 

 Досліджуючи кінематограф як соціокультурне та соціолінгвальне 

явище у ході його історії, ми враховуємо всю його специфіку, зокрема: 

1) технічний прогрес; 2) акторську майстерність; 3) жанрову специфіку 4) 

суспільну дистрибуцію та виділяємо кожен з цих критеріїв як фактор, що 

спричиняє мовні зміни у лексиконі кінематографічної галузі. За цими 

основними критеріями ми розглянемо перший та фундаментальний етап 

розвитку світового кінематографа – епоху німого кіно.  

 

3.2 Лексикон кіногалузі епохи німого кіно 

 

Із винаходом кінетоскопу розпочинає своє існування фундаментальний 

етап світового кінематографа, а саме епоха "німого кіно". "Німе кіно" (silent / 

nontalking film) – це загальноприйняте позначення кінематографа 

(cinematograph) у перші десятиліття його історії, коли фільми виходили на 
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екрани без синхронно записаного звуку [294]. Кіно епохи "німого" 

кінематографа не було насправді беззвуковим, оскільки стрічка 

супроводжувалась музичним супроводом та коментарями. 

За допомогою запатентованої Т. Едісоном кінокамери (movie camera), 

яка отримала назву Kinetograph, почали зніматись перші фільми. Для 

задоволення попиту на "живі картинки" з участю естрадних зірок, коміків та 

боксерів Т. Едісон створив першу у світі кіностудію (film production studio, 

або America's first movie studio), яку він назвав "Чорна Марія" (The Black 

Maria), оскільки вона була побудована з дерева та вкрита чорним 

водозахисним папером, або "Кінетографічний театр" (Kinetographic Theater) а 

згодом – "Будкою" ("The Doghouse"). Будучи впевненим, що "живі картинки" 

– це тільки швидкоплинні забаганки публіки, Т. Едісон вирішив відмовитись 

від проектора та отримати максимальний прибуток зі своїх кінетоскопів. Але 

він дещо помилився, оскільки люди віддавали перевагу відпочинку в 

компаніях (у театрі, на стадіонах і т д.), де зручніше було використання саме 

проекторів [233, c. 28]. 

Виокремлюючись в унікально нову галузь, кінематограф "підготував" 

собі значне підґрунтя, яке складали здобутки фото- та театрального 

мистецтва, що внаслідок  інтеграції у сферу кіно, дали поштовх його 

становленню. До термінологічного корпусу новоутвореної галузі увійшли 

такі терміни, як vertical-feed motion picture camera – "вертикальна камера", 

film strip – "кіноплівка", motor-driven cameras – "моторні камери", hand-

cranked cameras – "переносна камера з рукояткою", movie "peep show" – 

"спектаклі для одного відвідувача з використанням кінетоскопу, які стали 

першим прототипом кінотеатрів". 

Із виникненням перших дешевих кінотеатрів (nickelodeons), які були 

названі так на основі вхідної плати у 5 центів, почалися суспільні зміни у 

сфері розваг, оскільки масовий інтерес до нових видів інтеракцій "збирав" 

людей на святах з атракціонами та конкурсами (carnivals), залах перегляду 
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перших "картинок у русі" (kinetoscope parlors), галереях розваг (amusement 

arcades) та під час перегляду інтермедій (sideshows).  

Слід зазначити, що реалія "свято з атракціонами та конкурсами" є 

характерною саме для американського суспільства, а виникнення 

номінативної одиниці (американізму) carnival датується 1926 роком. Такий 

напрям кінематографа, який супроводжував загальні масові веселощі 

називали Exhibitionist cinema із лозунгом “Show rather than tell“ [208, с. 41]. 

Поява дешевих кінотеатрів привабила глядачів з робочого класу, 

інтереси яких враховувались під час створення фільмів із використанням 

матеріалів газетних заголовків (newspaper headlines), мотивів популярних 

пісень (popoular songs), які окремо озвучували фільм під час перегляду у залі, 

створювалися перші політичні мультфільми (political cartoons) та казочки 

(fairy tales). На цьому етапі розвитку світового кінематографа можна 

виділити появу номінацій з лексичним компонентом "silent" у 

словосполученнях silent film – "німе кіно", silenced studio camera –"безшумна 

павільйонна камера", silent film cutting – "монтаж німого кіно", який 

безпосередньо дає посилання на епоху німого (беззвукового) кіно.  

Вже у період німого кіно розпочались експерименти із такими видами 

спецефектів, як  stop action – "зупинка дії", fadeouts – "затемнення", reverse 

motion – "зворотна дія", slow motion – "сповільнений кадр", fast motion – 

"пришвидшена дія", cuts – "вирізані та змонтовані кадри", collage –"колаж", а 

також layering – "нашарування кадрів". Пізніше глядачі бачать такі 

спецефекти, як застигле зображення (stop-motion photography), зображення 

двох та більше людей у кадрі (double and multiple-exposures),  

сповільнена/покадрова зйомка (time-lapse photography), зникаючі предмети 

(disappearing objects), поступове затемнення для більш чіткого зображення на 

екрані (dissolves/fades), arret (техніка зупинки камери, а потім видалення або 

вставку об'єкта, один з найбільш ранніх методів німого кіно) тощо [251; 252]. 

Ці технічні інновації дозволили створювати ірреальні, фантазійні епізоди 
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фільмів, які приваблювали глядачів, збуджували їхній інтерес, адже не мали 

ніякого раціонального пояснення.  

У цей же період з’являється новий метод фільмування "phantom ride" 

film, який дозволяє знімати фільм із зафіксованою камерою на об’єкті, що 

рухається, наприклад, потязі, а також паралельний монтаж з поєднанням 

декількох сцен в одному кадрі (inter-cutting або jump-cutting). Характерним у 

процесі створення фільму було використання техніки монтажу – assembling 

(daily, negative, positive), і під час зйомки не обходилось без мистецтва 

освітлення (art of lighting), долучення такої техніки, як горизонтальна 

панорама (pan), візок на рейках, на якій встановлювалась камера (dolly), що 

могла пересуватись у чітко зафіксованому положенні (dolly out), підйомний 

кран (crane) тощо. 

Відсутність звуку визначала принципи побудови фільму, його 

естетичні особливості. У німому кіно так звані "ігрові фільми" (feature films), 

які знімались за допомогою безшумної павільйонної кінокамери (silenced 

studio camera), передавали зміст і розвиток подій без слів за допомогою 

зображення. Перший фільм (motion picture), який уже в той час отримав 

сленгову назву "flicker", був відзнятий оптичним записом (optical record) у 

середньокрупному плані (medium close-up) та вся увага кіноглядачів була 

прикута до акторської гри.   

В англійськомовному кінематографічному лексиконі широко 

використовувались терміни фото-оптичної галузі, такі як two-shot – "середній 

план двох акторів", over the shoulder shot – "кадр, відзнятий через плече", the 

180 degree rule – "правило 180 градусів", яке має свій аналог – 

професіоналізм eight – "вісімка", reaction shots – "кадр, на якому видна 

реакція на обличчі співрозмовника та інші кадри крупного плану" (closeups / 

CU), "B roll" footage – "матеріал закадрових зйомок", rule of thirds – "правило 

треті" та інші [289].  

Відсутність у фільмах звуку стала також каталізатором пошуку нових 

можливостей організації образотворчого ряду. До основних виражальних 
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засобів, які, починаючи з 20-х років XX століття, розробило німе кіно, і які 

було покладено в основу кіномистецтва, належали: специфіка акторського 

виконання (експресивна манера гри із зовнішньою виразністю міміки й 

жесту), написи, які повинні були пояснювати дії (commentaries) [94, c. 34], 

чергування кінематографічних планів, зміна ракурсів кінознімання, монтаж, 

який організовував твір в єдине ціле й надавав йому відповідного змісту. 

Завдяки "звуковому обмеженню" склалася "німа" школа репрезентації 

складного сюжету засобами монтажу (assembling), з'явилися титри (caption) – 

текстові вставки, які пояснювали сюжет, відтворювали репліки персонажів 

або навіть коментували те, що відбувається для аудиторії [32, c. 53]. Титри 

використовувалися як заголовки монтажних частин, як заміна звукової мови, 

як засіб викладу сюжету й пояснення окремих сюжетних фрагментів. Титри 

були одним з найважливіших елементів німого кіно, оскільки вони певним 

чином компенсували відсутність звуку. Але одних титрів було недостатньо 

для передавання атмосфери подій, що відбувались на екрані, тому не 

обійшлось без "озвучування" тапера (pianist), який надавав музичний 

супровід, і тим самим фільм набував динамічності. Зі змінами сили звуку 

можна було визначити характер подій, простежити за розвитком сюжету, 

виділити його кульмінацію та розв’язку.  

На наш погляд, саме тапери заклали основу нового музичного жанру 

"музика кіно". У наш час музика створюється спеціально до кінострічок, вона 

є невід’ємною частиною кінотвору, складовою звукового ряду стрічки, яка 

відіграє не менш важливу роль, ніж вербальне самовираження. Віддаючи 

належне цьому виду мистецтва, музику кіно відзначають окремими призами 

на кінофестивалях і конкурсах. 

Слід наголосити, що період німого кіно відзначається потужною грою 

акторів, яка полягала у якомога правдивому вираженні емоцій та 

застосуванні фото-прийомів, що фіксували їх на екрані. Важливу роль 

відігравали музичний супровід (musical background), кадри, відзняті крупним 

планом (close up frames), особливо крупний план обличчя (close facial shots), 
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який передавав реакцію актора. Основною акторської гри став специфічний 

вид пантоміми (pantomime).  

Кіно – це вид мистецтва, який поєднує у собі театр, в основу якого 

покладено гру акторів, музику, яка супроводжує кінострічку і створює 

настрій та специфічну атмосферу кіно, а також техніку, за допомогою якої 

власне і знімається кіно. Внаслідок взаємодії вищезазначених двох 

терміносистем, мовний корпус кінематографічної галузі має інтегрувальний 

характер. Великий пласт кінематографічної лексики складають терміни 

сфери театру, які увійшли до складу лексикону шляхом транстермінологізації 

із повним або частковим збереженням свого значення. Кіно епохи Великого 

німого – це, перш за все, гра акторів, які компенсували відсутність слів 

мімікою та жестами. Це робило героїв достатньо емоційними та 

динамічними. Для втілення ідей фільму, передавання душевних станів 

персонажів стрічки, атракції уваги глядачів до подій, що відбуваються на 

екрані, потрібна була справжня акторська майстерність. 

Соціокультурний розвиток американського суспільства тогодення мав 

певні тенденції, які частково знайшли своє відображення у пріоритетних 

жанрах кінематографа – невідредагованих (unedited) документальних 

фільмах раннього німого кіно (crude documentary, non-fictional, mini-

documentaries/ actualities), перші "домашні кінофільми" (home movies), які 

показували реальне життя – вуличні сцени, діяльність поліцейських та 

пожежників, рух потягу тощо. 

Одним із найрозповсюдженіших жанрів німого кінематографа є 

comedy  – "комедія", зокрема slapstick comedy – "ексцентрична комедія", reel 

comedy – "короткометражна комедія" із використанням таких прийомів 

акторської гри, як gags – "смішні сцени", comic misunderstanding – "комічні 

непорозуміння", physical roughhousing – "веселощі із застосуванням фізичної 

сили", romantic comedy (romance+comedy) – "романтична комедія", screwball 

comedy (romantic comedy+slapstick comedy) – "сумазбродна комедія", яка 

поєднує риси романтичної та ексцентричної, thesis comedy – "наукова 
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комедія", war comedy – "воєнна комедія". Пізніше жанрова специфіка 

поповнюється літературними (literary) різновидами, зокрема екранізаціями 

романів письменників (screen version), створюються фільми за історичними 

(historic) та біблейськими (biblical) мотивами.  

Саме в епоху німого кіно з’являються перші фільми жахів (horror 

films), зокрема за участі вампірів (vampire films). Зароджується специфічний 

для жанрової фільмотеки США різновид пригодницьких стрічок  – вестерни 

(western). Вже від часу утворення кінематографічної галузі розпочинається її 

"шалений" розвиток: кінематограф поглинає всі сфери людського буття, 

охоплює інтереси суспільства та здобутки науки, техніки та мистецтва. 

Відтак, відбувається активна взаємодія термінологічного корпусу кіно із 

терміносистемами суміжних галузей.   

Поступово формується motion picture art – "кіномистецтво", яке має не 

тільки інтегративну природу завдяки поєднанню рис театру та фотографії, а 

також долученню інших сфер діяльності, але насамперед позначає суттєво 

новий, синергійний, унікальний вид мистецтва. Нова сфера життєдіяльності 

людей, що інтегрувала досягнення науки і техніки, мистецтва, сфер 

виробництва і розваг, стала дуже активно розвиватися. Такий розвиток 

спостерігається у багатьох аспектах кіно. Насамперед, вдосконалюються 

засоби фільмування – використовується прийом монтажу – editing, що 

допомагає у створенні більш драматичних сюжетних ліній, які відображають 

психологізм акторів на екрані. Розвиток сюжетної лінії потребував 

подовження тривалості перегляду кінострічки, 10-12-хвилинної стрічки (one-

reel film/one-reeler) було вже недостатньо, тому з-за кордону привозили 

повнометражну (multiple-reel feature film) кінопродукцію.  

Сама презентація фільмів кардинально змінилась вже починаючи з 

1913 року, коли кінострічки стали демонструвати у кінопалацах (movie 

palace/ picture palace), побудованих та декорованих на розкішний манер, 

включаючи широку інфраструктуру із урахуванням усіх суспільних потреб: 

uniformed ushers – "білетери в уніформах", free child care – "безкоштовний 
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догляд за дітьми", attendant smoking rooms – "кімнати для паління", foyers – 

"фойє", lobbies lined with paintings and sculpture – "вестибюль, декорований 

картинами та скульптурами", organ music – "органна музика", staff of nurses –  

"медперсонал", air-conditioners – "кондиціонери" тощо. Кінотеатри цього 

періоду називали буквально "клапанами соціальної безпеки" (social safety 

valves) [302], вони поступово замінили nickelodeons. Відтак, облаштування 

кінопалаців на такий манер означало не тільки приємне та комфортне 

проведення вільного часу, але й робочі місця, які  гарантували цю саму 

"соціальну безпеку".  

Першими, хто відчув соціальну стабільність, були самі зірки, які до 

недавнього часу приховували свою участь у кінострічках, оскільки такі 

зйомки вважались не надто престижними. Актори, які здобули популярність 

саме завдяки своїй грі у кінофільмах, стали першими "зірками" 

кінематографа. Саме з них розпочинає своє існування інститут кінозірок (film 

stars). Для виробництва фільмів потрібні були спеціальні приміщення, 

досвідчений штат працівників, належне обладнання, саме це спричинило 

появу перших кінокомпаній, які об’єднали усі етапи продукування 

кінострічок. Утворюються перші потужні кінокомпанії, такі як Motion Picture 

Patents Company (MPPC), Edison Manufacturing Company, Selig Polyscope 

Company, American Vitagraph Company, MutoscopeAmerican Mutoscope 

Company, American Mutoscope and Biograph Company, IMP Studios.  

Слід зазначити, що "німі" фільми мають свій шарм та глибинність, 

оскільки вони дають можливість критично, а також творчо сприймати сюжет, 

тобто створювати свої образи героїв, надавати їм певного характеру шляхом 

власних умовиводів та вражень від картинки, яка супроводжується мелодією. 

Такий перегляд певною мірою є творчим процесом, взаємодією автора 

кінострічки та глядача. Головною перевагою цих кінострічок є їхня 

динамічність, особливо беручи до уваги їх короткотривалість.  

Не менш визначною, унікальною особливістю німого кінематографа є 

зовнішній вигляд акторів, який характеризується специфічними рисами, а 
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саме Makeup – термін, який позначає не тільки макіяж та грим акторів, але й 

одяг. Фраза "to get into makeup" позначала "вдягнутись та нанести макіяж". 

Макіяж наносили за допомогою greasepaint – "гриму – пасти кольору шкіри, 

яка виготовлялась із додаванням цинку, охри та жиру і була розповсюджена 

у театрі та ранньому німому кінематографі". Популярним видом макіяжу 

серед акторів вар’єте був Dutch comic, а костюмом – Irish comic, який 

складався з рудої напівлисої перуки та мішкуватого одягу.   

Власне термінами німого кінематографа, які стали інноваціями того 

періоду, були слова і фрази, такі як continuity – термін німого кіно на 

позначення "сценарію", cutting – "кіномонтаж", frame – "відзнятий кадр на 

плівці", long shot – "зйомка дальнього плану", negative – "негатив", 

"оригінальна плівка, що використовувалась у кінокамерах", reel – 

"короткометражна плівка", orthochromatic film – "ортохроматична плівка, яку 

використовували з кінця 19 століття по 1920-ті роки", title cards – "картки 

титрів, які накладалися на плівку", print – "копія німого кіно", tinting – 

"розфарбовування плівки, яке відбувалось унаслідок її розміщення у 

ванночку з спеціальною речовиною", toning – "тонування" – хімічний процес 

додавання темних фрагментів на плівці тощо. 

До сучасних стилів та жанрів тогодення належали German 

Expressionism – "стиль кіновиробництва у Німеччині 1910-х років, що 

характеризується використанням стилізованого освітлення та дизайну 

декорацій", serial – "фільм у декількох серіях", який за сюжетом був більшою 

мірою мелодраматичним (melodramatic), а також vaudeville – "водевіль" – 

сімейне вар’єте-шоу, яке було одною з основних форм розваг американців у 

період з 1890-х років до 1930-х. 

Як уже зазначалося, основні сфери, які склали підґрунтя для 

виникнення кінематографа були оптичні приклади фотографії та сфера 

театру, тому превалюючу кількість елементів кінолексикону цього часу 

складають терміни цих галузей. Терміни фотогалузі представлені 

наступними одиницями: comic-strip oriented – "повернуте зображення" – 
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напрямок кінокадрів, у яких зображення розташовується перпендикулярно до 

зовнішнього краю кіноплівки, booth – "кінопроекційна", achromatic colour – 

"ахроматичний (чорно-білий) колір", developer – "проявник", additive effects – 

"додаткові адитивні ефекти", can – "коробка для плівки", two-shot – "середній 

план двох акторів", over the shoulder shot – "кадр, відзнятий через плече", the 

180 degree rule – "правило 180 градусів", reaction shots – "кадр, на якому 

видна реакція на обличчі співрозмовника та інші кадри крупного плану" 

(closeups/ CU), "B roll" footage – "матеріал закадрових зйомок та інші" [247]. 

Терміни театральної сфери називають загалом професії (actor – "актор", 

director – "режисер", producer – "відповідальний за фінансування", costume 

designer – "дизайнер костюмів", set decorator – "декоратор сцени або 

знімального майданчика", boom operator – "оператор крану", onset dresser – 

"декоратор на знімальній площадці", costume designer – "художник по 

костюмах", wardrobe assistant – "костюмер"), акторську майстерність (debut – 

"прем’єра", happening – "імпровізація", acting – "акторська гра", gag – 

"комічний номер", ham – "актор, який грає на публіку", misact – "погана гра", 

role – "роль", fluff – "погано вивчена роль", by-play – "побічна (часто німа) 

сцена", screenplay – "сценарій", adaptation – "екранізація", attendance – 

"відвідування театру і кіно") та жанри (drama – "драма", musical – "мюзикл" , 

comedy – "комедія"etc.) 

Важливу роль у створенні сюжетної лінії, характеру та емоцій 

кіногероїв відігравало освітлення (Lighting). Використовувалось денне та 

штучне освітлення (daylight and artificial), таке як arc lights – "дугові лампи, 

які виробляли світло за допомогою електричної іскри", mercury vapor lights – 

"вогники ртутного пару, які працювали за таким саме принципом, що і 

сучасні люмінесцентні лампи освітлення, створювали ефект м'якого 

освітлення на обличчях за допомогою відбивачів, які переспрямовували 

яскраве, висококонтрастне світло та відбивали глибокі тіні на обличчях 

акторів" (так зване Rembrandt lighting "освітлення Рембрандта"), carbon arc 
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spotlights – "вугільні дугові прожектори", diffusing screens – "дифузійні 

екрани". 

Одною з найвідоміших освітлювальних установок (lighting setups) була 

так звана система з трьох точок (three-point system). Найяскравіший з трьох 

вогнів був "ключовим" світлом ("key" light), який спрямовувався прямо на 

обличчя актора з переду, другий – м'яке світло (softer light), відомий як 

"наповнювач" ("filler"), був спрямований на іншу частину обличчя, а третій 

був лампою розжарювання (incandescent light) [225]. 

З розвитком кінематографа формувалась не лише термінологічна 

лексика галузі, але й жаргонна, професійна, та навіть сленгова, оскільки 

умови творчого процесу були сприятливими для виникнення емоційно-

маркованої лексики. Слід зазначити, що на сучасному етапі існує проблема 

ідентифікації сленгових одиниць, які виникли у період німого кіно, адже у 

той час поширення інформації відбувалось не так швидко, як у сучасному 

світі, а також велика кількість стилістично-знижених лексем не була навіть 

зафіксована. Проте, на цьому етапі можливо виокремити деякі жаргонізми, 

серед яких blinkies – "кінофільм" (плівка, яка руйнувалась і миготіла на 

екранах), brifie – "короткометражний фільм", названий так через обмежений 

час тривалості кінострічки, що було зумовлене здебільшого технічними та 

матеріальними причинами, flicks  – "кіношка", flicky – "скороспілка", дешевий 

кінофільм, знятий на швидку руку.  

Вже на той час виникли перші жартівливі назви акторів (blickerlight, 

cinemamarionette, blickerite, emotion picture actor), актрис (starlet, emotion-

picturess, reel girl, screenette), виконавців комічних трюків та діалогів 

(gagster, gagman), кінооператора (camera cranker), прихильника кіно 

(cinemaddict, cinemaphile), реквізитора на кіностудії (props), кіноплівки 

(gelatin, putty), кінокомедії (cinemamantics), кінознімального апарату (blinker). 

Щодо гри акторів,  маленький сценічний шедевр отримує назву gem; "грати з 

повною віддачею" – to abandon, "грати з нажимом" - to exaggerate, 

"добиватися максимальної реакції" - to milk, а також "знімати кінофільм" – to 



106 
 

grіnd. Слід, проте, віднести лексичні одиниці props, gelatin, gem, to abandon,  

to exaggerate, to milk, to grіnd,  саме до професіоналізмів, які є еквівалентами 

емоційно-нейтральним термінам.  

До сленгізмів, які називають поняття, релевантні для німого 

кінематографа, можна віднести clara bow – "зірка німого кіно", jossing – 

"жарт, написаний на картці для титрів німого кіно "Hollywood the Unusual", 

metropolis – "відомий науково-фантастичний фільм 1927 року", nickelodeon 

"перші дешеві кінотеатри",  pilldozer – "той, хто одягається виключно на 

камеру в стилі німого кіно, в жилет і капелюх", Feeling Theda – "гламурна 

дама, жінка-вамп". Цей термін походить від імені Теди Бари, відомої акторки 

німого кіно 1910-х років, яка вважається багатьма першою, хто зіграла 

вампіра у кіно [286].  

Отже, саме в епоху німого кіно відбувалось зародження перших 

технічних засобів, способів та прийомів фільмування. Кінематограф розпочав 

своє існування як окремий неповторний вид мистецтва, який увібрав у себе 

здобутки театрального мистецтва, та почав розвиватися самостійно. 

Вокабуляр англійськомовного словника періоду німого кінематографа 

представлений загалом термінами таких науково-технічних та мистецьких 

галузей, як фотографія, театр, освітлення та ін. Периферійні ділянки 

лексикону представлені стилістично маркованими словами та 

словосполученнями, такими як жаргонізми, професіоналізми та сленгізми.  

 

3.3 Англійськомовний словник епохи чорно-білого звукового кіно 

 

"Золотою добою" Голівуду вважається епоха звукового кіно (sound film/ 

"talking pictures") [192]. Винахідники кінематографа не збирались залишати 

кіно німим. Наприклад, Уільям Діксон намагався поєднати свій кінетоскоп з 

фонографом (phonograph) – різновидом програвача. Деякі інші винахідники 

також експериментували із пристроями, які записували звук на грамофонні 

платівки [129, c. 34].  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=clara%20bow
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=jossing
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hollywood
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Лише Лі Де Форесту вдалось вирішити цю проблему. Він створив 

систему під назвою "Фонофільм", завдяки якій звук можна було записувати 

на саму плівку. З 1923 по 1927 рік Лі Де Форест зняв понад 1000 звукових 

короткометражних фільмів (sound short film) за участю багатьох відомих 

акторів.  Остаточно ера німого кіно завершилась в жовтні 1927 року, коли на 

екрани вийшов фільм "Співак джазу" за участю Ала Джонсона в головній 

ролі [241, c. 12].  

Тоді було розроблено відразу декілька звукових систем, але, прагнучи 

уникнути повторень, була використана єдина система запису звуку на плівку 

"Фотофон" (photophone). Однак, хоча впровадження звукового кіно і 

допомогло кіностудіям подолати фінансові труднощі, але одночасно це 

створило інші проблеми, тому що актори, заговоривши, перестали рухатись.  

Справа в тому, що перші мікрофони (microphone) встановлювались у 

фіксованому положенні, а радіус їхньої дії був значно обмеженим. Акторам 

доводилось промовляти звук безпосередньо в них, і це позбавило їх 

можливості пересуватись по знімальному майданчику (film set). Камеру 

також не можна було пересувати, оскільки вона знаходилась всередині 

звукоізольованої кабіни (soundproof cab). До того ж, звукові фільми було 

складно монтувати (to edit), оскільки звукові сигнали на плівці передували 

зображенню, якому повинні були відповідати [129, c. 34-35]. 

Тим не менш, 17 вересня 1922 року в Берліні вперше в світі був 

показаний звуковий фільм. Одночасно з появою звуку була збільшена 

швидкість для механічних камер та проекторів – 24 кадри за секунду (24 

shots per second) [241, c. 15].  

Лексикон кіногалузі доби звукового кіно поповнюється великою 

кількістю словосполучень із лексичною одиницею sound (sound film – 

"звукове кіно", sound assistant – "помічник звукорежисера", sound engineer –  

"звукоінженер", sound booth – "апаратна звукозапису", sound recording 

camera  – "камера звукозапису", newsreel camera for recording sound and 

picture – "хронікальна камера для запису звуку та зображення", sound 
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departament – "цех звукозапису", sound head – "блок звуковідтворення", sound 

man – "звукорежисер", sound mixer – "звуковий мікшер", sound optics – 

"звукова оптика", sound projector – "звуковий проектор", optical sound 

recorder – "апарат оптичного звукозапису", sound technician – "звукотехнік", 

soundproof (blimped) motion picture camera – "звукоізольована кінокамера", 

soundproof housing (blimp) – "звукоізолюючий корпус", magnetic sound 

recording equipment (magnetic sound recorder) – "обладанання для магнітного 

звукозапису",  sound-on-disc (sound-on-film) –  "поєднана фонограма" та інші. 

У звуковому кіно застосовується нова для того часу технологія – 

синхронний запис (synchronous recording) – запис звуку одночасно зі 

зйомкою в павільйоні і поза ним (найбільш поширений, складний вид, що 

вимагає певної акустики павільйону, дотримання режиму тиші і та ін.). Ще 

однією інновацією було попереднє і наступне озвучення (audio dubbing) з 

роздільним записом звуку і зображення, дублювання звукових фільмів (sound 

film dubbing) –  процес виготовлення нової фонограми, зазвичай іншою 

мовою, спеціальні види звукозапису, що проводяться для отримання 

особливих ефектів (special effects), наприклад  "телефонна розмова", 

"відлуння", "зміна висоти звуку"  та ін.  

У 1950-х роках технічний прогрес рухався вперед. Розробка та 

впровадження магнітного запису (magnetic recording) і відтворення звуку, а 

також створення й освоєння нових видів кінематографа – панорамного 

(panoramic), стереоскопного (stereoscopic), поліекранного (multiscreen) –  

призвели до значного підвищення якості показу фільмів. Почали говорити 

про "ефект присутності" глядача (presence effect). Враження посилювалося 

стереофонічним відтворенням звуку (two-dimensional sound), що дозволяло 

створювати "просторову звукову перспективу" (aerial perspective), коли звук 

супроводжує зображення, викликаючи ілюзію реальності джерела звуку [94, 

c. 138]. 

Впровадження звукового кіно стало революційним етапом у розвитку 

кінематографа як мистецтва [256], значно зросли його ідейно-художні 
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можливості, збагатився арсенал виразних засобів. На цьому етапі виникає 

певна кількість номінативних одиниць для позначення професій, пов’язаних 

із записом звуку у виробництві кінофільму [199]. Наприклад, recording 

director – "головний звукооператор", monitorman – "звукооператор", dubber – 

"звукооператор дубляжа". А також створюються одиниці жаргонної лексики 

celluloid gabbers  – "звукове кіно", squinkies – "короткометражний звуковий 

фільм", sound mixer, long ear– "звукооператор".  

Із впровадженням звуку почала широко використовуватись техніка 

звукозапису. Розвиток цієї сфери спричинив появу таких номінацій, як sound 

recording – "звукозапис", dubbing – "дублювання фільму", magnetic sound 

recorder – "магнітний звукозаписувальний апарат", control panel – "панель 

управління" (у специфічно звуженому значенні), amplifier – "підсилювач", 

equalizer – "балансир" ("зрівнювач"), echo chamber – "кімната для створення 

відлуння", sound mixing – "змішування звуку", dubbing room – "кімната 

звукозапису", mixing console – "пульт звукорежисера", cutting (editing) – 

"монтаж фільму", loudspeaker – "гучномовець". 

Усі ці номінації виникали поступово із розвитком можливостей 

апаратури, техніки для зйомки звукового кіно. Але вже на цьому етапі 

вдосконалюються звукові спецефекти (sound special effects), стрічка із 

записом шумів (buzz track), техніки освітлення (eyelight – "світло, що 

підкреслює виразність очей", clothes light - "світло, що підкреслює деталі 

одягу", kicker light – "заднє підсвічування", fill light - "прожектор 

вузьконаправленого світла", background light - "фонове освітлення", Klieglight 

– "тип потужної вугільно дугової лампи, яка виробляє інтенсивне світло", 

bounce board – "відбивач світла", favor on – "фокусування та / або висвітлення 

певного предмета чи дії в кадрі".  

Відбувається також паралельний розвиток засобів та способів 

фільмування: aerial shot/establishing shot – "зйомка згори; кадр, що знятий 

зверху, зйомка дальнім планом", alternate ending – "режисерський монтаж 

(другий етап монтажу фільму, коли режисер закінчує роботу на знімальному 
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майданчику і приєднується до монтажеру (редактору) за монтажним столом", 

balance – "баланс (в межах візуального кадру, відноситься до композиції, 

естетичної якості, або одночасної роботи з фігурами, світлом, звуком і 

рухом)". Впровадження звуку є безперечним проривом кіно, що дозволило 

зайняти цій галузі домінуючі позиції в світі культури та розваг. 

Саме в цей період кінематограф виходить за межі мистецтва і 

перетворюється у справжню індустрію, тому що "виробляє" (manufactures, 

produces) зображення (image), звук (sound), персонажів (characters), а також 

сюжетні лінії (stories).  Кінематограф стає "фабрикою мрій" (dream factory, 

picfactory). За часів Т. Едісона була встановлена зіркова система (star system), 

де самі зірки – це не просто люди, а небожителі (celestial bodies). Сам 

кінематограф став соціальним та економічним інститутом для заробітку 

грошей. Відповідно, відбувається інтеграція економіки, що відображається у 

термінологічному корпусі кінословника цього періоду. З’являються лексеми 

на позначення професій і посад штату виробників кінофільмів, наприклад, 

людина, що фінансує фільм (producer), кінопрокатчик (distributor), лінійний 

продюсера, керівник проекту в контексті його організації (line producer), 

демонстратор кіно (exhibitor). 

Саме у цей час формується організований кіноринок (motion picture 

market). Невід’ємною частиною роботи кіновиробників стають торги всліпу 

(blind bidding), підготовка програмного блоку, зокрема масова купівля білетів 

(block booking), розрахунки внесків (runs), встановлення тарифів (zones), 

продаж за зниженою ціною (clearances), інвестицій (investment), важливі 

статті витрат, які пов'язані з підготовкою фільму до виробництва, включаючи 

покупку прав на сценарій і юридичні процедури (above the line). Лексикон 

бізнесової сфери гармонійно інтегрувався у кінематографічний та став її 

невід’ємною частиною.   

Кіностудії працюють за принципом vertical integration – "об’єднання 

функціонально взаємопов’язаних виробництв, де кожен рівень виробництва 

(від production до exhibition) підпорядкований студій", а ті, у свою чергу, 
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виступають граками ринку (market players). Таке співробітництво 

перетворюється у ефективну економічну систему (economic system).  

Процес виробництва був налагоджений за принципом розподілу праці 

(division of labour) за різними сферами спеціалізації: команда режисера 

(director’s crew), яка складалась із помічників режисера (assistant directors), 

секретарів/ помічників режисера (script girls, dialogue coaches), режисерів 

другого плану (second-unit directors); візажистів (makeup artists), перукарів 

(hairdressers), дублерів (lighting doubles, stand-ins), команди операторів 

(photography unit), кінооператорів (camera operators), мехініків (grips), 

освітлювальників (gaffers). Команду "звукачів" складали асистенти 

звукорежисера (boom operators), механіки (technicians), які прокладали 

кабель (cables), встановлювали мікрофони (microphones) та інженери 

звукозапису (sound recordist). 

Після зйомок (filmimg) – монтажери (editors) робили "чорновий 

варіант"/попередній монтаж (rough cut), який був синхронізований (synched) 

із діалогами та звуковими ефектами (sound effects). Також додавався 

музичний супровід (musical score), який був написаний студійним 

композитором (studio composer) та записаний за участю студійного оркестру 

(studio orchestra). Монтажний "цех" (montage department) монтував епізоди 

(montage sequence  assembling), додаючи оптичні ефекти, такі, як fades – 

"затемнення, яке робить зображення більш чітким", dissolves – "наплив 

одного зображення на інше", wipes – "наплив зображення" та інші, а відділ 

титрування (titling department), у свою чергу, робив інтертитри (intertitles).   

На щабель вище цієї ієрархії працівників кіноіндустрії стояли 

відповідальні за виробництво (studio’s chief executive/ head of production), 

особи, які були підпорядковані команді продюсерів (unit producers), які 

обирали потрібний матеріал та готували програму фільмів, й запускали їх у 

виробництво (put into production). Команда режисерів-постановників (director 

unit) набирала акторський склад (casting), надсилала повідомлення про 

виклик актора на пробну зйомку (call sheet) або запрошували до участі у 
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великих історичних кіноепопеях (cast of thousands). Слід зазначити, що вже 

за тих часів з’явилось поняття, яке номінувалось сленгізмом casting couch - 

"кастинг через ліжко, тобто надання ролі в обмін на сексуальні послуги".  

Режисери-постановники проводили репетиції (rehearse), надавали 

інструкції щодо кожного відзнятого кадру (shot), освітлення (lighting). Потім 

наступав період обробки відзнятого матеріалу (postproduction), над яким 

працював режисер-монтажер (editor), звукорежисер (sound mixer), 

кінокомпозитор (composer) та відбувався попередній професійний перегляд 

(sneak preview), який виявляв усі наявні недосконалості.  

Відділ реклами publicity department працював над "промоушеном" кіно 

(promotion) у засобах масової інформації (media), розробкою постерів 

(posters) та рекламної кампанії (campaign), робили виробничі зйомки 

(publicity photographs), буклети (pressbooks), які відправляли до редакцій 

газет, журналів, а також трейлери (trailers) або featurette –  

короткометражний фільм, анонс (коротка реклама фільму, що містить 

найяскравіші кадри з фільму), які транслювали у кінотеатрах. У назначений 

час фільм виходить  на широкий екран у  масовий показ general release.  

У цей час виникають також журнали для любителів кіно (fan magazine), 

наприклад Motion Picture Story Magazine та кіногалузеві видання (movie trade 

papers) із видавничою реклама на суперобкладинці видання (blurbs). Відтак, 

The Moving Picture World та The Motion Picture News розміщують інтерв’ю з 

зірками, а також ведуть колонку пліток  (gossipy columns) про особисте життя 

та кар’єру зірок. Завдяки кіножурналу Photoplay виникла загальна ідея про 

світську культуру (celebrity culture). До цієї ж традиції належить і церемонія 

вручення нагороди "Оскар" (Oscars Academy Awards), яка символізує не 

тільки визнання акторської гри зірок, але й висвітлення актуальних тем та 

встановлення їхнього статусу в американському суспільстві.  

Кінематограф як соціальна сфера набував захисту законодавства, що 

знайшло своє відображення у низці прийнятих законів, наприклад Coogan's 

Law – "Закон Когана", який був спрямований на захист заробітку дитини, 
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шляхом внесення деяких доходів неповнолітніх в управління цільовими 

фондами, що одержуються судом, які дитина отримує, коли він / вона досягає 

повноліття. Цей закон був названий на честь дитячого актора Джекі Коугана. 

Крім того Hays Code – "Кодекс Хейcа", названий на честь Уїлла Хейса, 

передбачав серію жорстких обмежень цензури, що накладалася на фільми, 

зокрема те, що не може бути показане у фільмах: "нагота і надумані танці", 

"методи злочину", "сексуальні збочення", "незаконне вживання наркотиків", 

"сцена пристрасті", "надмірні і жадібні поцілунки" та ін. [300]. 

Слід зазначити, що прийняття "Кодексу Хейcа" має свою історію, 

оскільки закон пов'язаний із наслідками Великої Депресії, що на той час 

охопила Сполучені Штати. Економічна криза повністю накрила 

американське суспільство, рівень безробіття зазнав нечуваних масштабів, 

але, як не дивно, ці явища тільки сприяли розвитку кінематографа. Кіно стало 

для американців тим ілюзорним світом, в якому вони тікали та ховались від 

важкої буденності. До того ж, ціни на квитки були знижені до мінімуму. У 

цей період виникає жанр скандальної комедії (screwball comedy), яка містила 

вульгарні сцени, що виходили за межі дозволеного. Це спричинило обурення 

з боку релігійних організацій США, а тому згодом кінокомпанії були 

змушені накласти табу на певні тематики кінострічок, відверті сцени та 

нецензурні висловлювання [215; 216]. 

У розглядуваний нами період найвпливовішими компаніями були 

члени так званої "Великої п’ятірки" (the Big five): Warner Bros. Pictures, 

Paramount Pictures, RKO (Radio-Keith-Orpheum) Pictures, Metro-Goldwyn-

Mayer/  MGM та 20th Century Pictures Company + Fox Film. Функціонували 

також й інші, незалежні кіностудії (independents), які працювали за 

принципом below the line (змінна команда фільму (частина знімальної групи 

без фіксованої оплати праці; зазвичай всі, окрім продюсера, сценариста, 

режисера і акторського складу). 

Слід зазначити, що для цього етапу розвитку кіно стає характерним  

активне поєднання жанрів [282]. Театральні жанри, перенесені у сферу кіно, 
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існували не тільки у своїй первинній формі (драма (drama), комедія (comedy), 

мелодрама (melodrama)), але й виникають нові/ міксовані жанри (action and 

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

fantasy, horror, war films, gangster, mystery (релігійна драма) і т.д.). Великої 

популярності у добу звукового кіно набуває жанр мюзиклу  (musical), а також 

action, що несе в собі нестримні дії головного героя, бійки, автомобільні 

переслідування, вибухи, стрілянину і тому подібне. 

На нашу думку, специфічною ознакою кінематографа є його 

"життєвий" характер, тобто відображення певних реалій суспільства та 

людських взаємовідносин. А функціонування окремого жанру в межах однієї 

кінострічки унеможливлює адекватне зображення тих чи інших життєвих 

колізій. Така природа кінематографа дає можливість змішування стилів, що 

знаходить своє відображення у піджанрах (sub-genres) (Див. Додаток Б). Таке 

явище має соціолінгвальне підґрунтя, яке полягає у тісному зв’язку мови та 

соціуму. Формування великої кількості субтипів кіно і, відповідно, 

лексичних одиниць на їх позначення, є логічною реакцією мови на потреби 

суспільства. 

Аналіз творів жанру кінодрама (drama) свідчить, що він не існує в 

чистому вигляді, а поєднує в собі риси інших жанрів. 

Найрозповсюдженішими субжанрами драми виступають мелодрама 

(melodrama), історична драма (epics, historical drama), біографічна драма 

(dramatical biographical films, biopics) або документальна драма (docu-drama). 

Драматичний жанр налічує найбільшу кількість піджанрів, так званих 

"гібридів", які передають тематику тієї чи іншої кінострічки.  

Серед різновидів цього стилю є також адаптації, створені на основі 

реальних подій (Adaptations, based upon True Stories), пригодницька драма 

(adventure drama), кримінальна драма (crime drama), еротична драма (erotic 

drama), шпіонаж (espionage), фільм-катастрофа (disaster), фантастична драма 

(fantasy drama), музична драма (musical drama), політична драма (political 

drama), мелодрама (romantic drama), релігійна драма (religious drama), 
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психологічна драма (psychological drama), "мильна опера" (soap opera) тощо. 

Наведені вище приклади кіножанрів вказують на різну тематику творів 

кінематографа та відбивають інтегрувальваний характер їхньої жанрової 

належності. Новоутворені субжанри поєднують риси інших стилів, таких як 

мюзикл, фантастика, пригодницький фільм, еротика тощо.   

Деякі піджанри драми позначають достатньо вузьку тематику змісту 

кінострічок. Так, наприклад, один із таких субтипів драми передає 

особливості життя військовополонених – POW drama (POW < prisoner of 

war), усі жахи Голокосту – Holocaust films, фільми, присвячені життю та 

творчості У. Шекспіра (Shakespearean films), жіночій дружбі (Women’s 

Friendship), Різдву (Christmas Films), одвічній проблемі батьків та дітей 

(Generation Gap films). Слід зазначити, що на цей етап розвитку 

кінематографа припадають воєнні часи, які певним чином гальмують його 

розвиток, оскільки суспільство не може думати при розваги.  

Проте, виникають специфічні жанри кіно, притаманні саме цьому 

періоду, а саме film noir - "фільм-нуар", war film – "фільми про війну", anti-

war sentiment – "кіно з анти-воєнними настроями", war documentaries – 

"документальні фільми про івйну", propaganda films – "фільми-пропаганди", 

submarine films – "фільми про підводні човни", war comedy – "воєнна 

комедія", black comedy – "чорна комедія". Головним принципом номінації 

зазначених жанрів слугує тематична приналежність кінематографічних 

стрічок. Такий принцип номінації є достатньо продуктивним, оскільки із 

розширенням тематичних меж утворюються кінофільми змішаної 

жанровості, які й формують відповідні субжанри кіно.  

За такими саме принципами утворені "гібридні" форми жанру 

"комедія", наприклад absurd – "комедія абсурду", action comedy – "комедія з 

елементами екшену", British Humour – "Британський гумор", Black Comedies 

(dark humour) – "чорний гумор", horror comedies – "комедії з елементами 

жахів", parody (spoof) – "пародія", romantic comedy – "романтична комедія", 

slapstick – "ексцентрична комедія, фарс", Supernatural comedies – "комедія з 
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елементами надприродніх явищ" тощо. Незважаючи на створення великої 

кількості суміжних стилів комедії, її первинна суть залишилася незмінною. 

Як і за часів давньогрецької комедії, її основне завдання – розсмішити, 

розвеселити глядача за допомогою створення комедійної ситуації та 

вживання гумористичних мовних прийомів – реалізується у нових субжанрах 

кінематографічної комедії. 

Ще одним мистецьким напрямом, який трансформувався в один із 

жанрів кіно, є мюзикл (musical) – фільм, який, окрім драматичної колізії, 

містить елементи музики та танцю. Серед основних напрямів кіно мюзиклу є 

Backstage musicals – екранізований прототип театрального мюзиклу, який 

набув свого розповсюдження у 30-ті роки XX століття внаслідок поступового 

переходу ролі лідера у розважальній сфері від театру до кінематографа. На 

початку свого існування кінематографічний мюзикл був фактично 

своєрідною кіноверсією театрального Бродвейського шоу (Broadway Show 

Musicals), опери (film-opera), оперети (operetta), балету (ballet) та 

шоубізнесової комедії (Show-biz comedy) взагалі. У цьому жанрі створюються 

такі кінотвори, як музичні біографії (musical biographies), комедійні мюзикли 

(comedy musicals), кіноконцерти (concert films) та  багато інших. 

Окрім театральних жанрів, які розширили діапазон своїх стильових 

особливостей із переходом до суміжного виду мистецтва – кіно,  виникає і 

велика кількість унікальних жанрів, специфічних лише для кіноіндустрії. 

Одного лиш театрального підґрунтя виявилось замало для кінематографа, 

оскільки останній має більше виражальних засобів, технічних можливостей, 

які можуть повною мірою передати емоції, почуття, специфічну атмосферу 

стрічки. Унікальним жанром кіно став американський вестерн (western), дії 

якого відбувались на Дикому Заході. Основними атрибутами вестернів були 

специфічний сюжет, герої (ковбої, індіанці), перегони на конях у запилених 

преріях, стрілянина тощо. Слід зазначити, що виникнення цього жанру мало 

соціальне підґрунтя, пов’язане із розширенням американських кордонів, тому 

і містить специфічні соціокультурні ознаки. Згодом, цей жанр поширив межі 
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свого існування і зазнав адаптації у новому соціокультурному середовищі. 

Окрім того, цей жанр може поєднувати в собі специфічні ознаки комедії 

екшену, детективу, трилеру і навіть фантастики.  

Новаторством у жанровій специфіці звукового кінематографа був жанр 

film noir – "фільм нуар/чорний фільм", який відбивав атмосферу песимізму, 

недовіри, розчарування і цинізму, характерну для західного суспільства під 

час Другої світової війни і в перші роки холодної війни. Виникнення та 

розвиток "гібридних" форм, які є поєднанням елементів декількох жанрів, 

зумовлене прагненням кінематографа до більш реального зображення подій, 

релевантних світогляду людей на певному етапі його еволюції. Такий 

"життєвий" характер кіно робить його ближчим до глядачів, а отже більш 

популярним, що й зумовлює його стрімкий розвиток.  

Виникнення всіх інноваційних реалій кінематографа неминуче 

призводило до виникнення нових лексичних одиниць на їхнє позначення. 

Окрім збагачення англійської мови термінологічними одиницями, велику 

роль у розширенні одиниць кінолексикону відіграє стилістично маркована 

лексика. На цьому етапі розвитку кінематографа можна виділити такі 

одиниці жаргону, як cash cow – "товар, що користується попитом" (ця 

сленгова одиниця мігрувала із лексикону економістів та банкірів та набула 

розповсюдження серед кінематографічтів), kick off – "ефективний початок 

робіт, початок контракту", majors – "мейджорс (найбільші голлівудські 

кінокомпанії)", nut – "театральний бізнес" (позначає операційні витрати, 

пов'язані з виробництвом фільму: розрахунок орендної плати, заробітна 

плата персоналу тощо), unspool – "показувати фільм", catharsis – "катарсис 

(відчуття очищення емоційної напруги, полегшення або відновлення під час 

кульмінації фільму)", casting couch – "надання ролі в обмін на сексуальні 

послуги, кастинг через ліжко", tearjerker(s) – "мелодрама", ozoner – 

"кінотеатр для автомобілістів на відкритому повітрі (кіно дивляться з 

автомобілів) тощо.  
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Серед професіоналізмів можна виділити такі лексичні одиниці, як 

catchphrase – "приваблива реклама", exec/exex – "генеральний директор, 

виконуючий, керуючий", in the can – "відзнятий матеріал", "It" List – "перелік 

особливо впливових осіб у кінематографі", the Lion (Leo) – слово, яким 

називають студію Metro Goldwyn Mayer (MGM) з легендарним логотипом 

льва, lip sync – "синхронізація артикуляції" тощо. 

 Отже, "Золотою добою" можна назвати не тільки етап розвитку 

Голівудського кінематографа, але й словник цієї сфери. Завдяки масовому 

розповсюдженню кіно у суспільстві – інтеграції мистецтва, технічних, 

виробничих та суспільних досягнень, відбувається значне поповнення 

лексичного корпусу мови. Лексикон кінематогарфічної галузі збагачується не 

тільки за рахунок вузькогалузевих термінів, але й стилістично маркованою 

лексикою: сленгізмами, професіоналізмами та жаргонізмами. Це свідчить про 

те, що мова кінематографа "увійшла в маси", не була такою ізольованою, як у 

період німого кіно. Спостерігається активне поповнення її складу 

конституентами на позначення нових технічних засобів, жанрів, актуальних 

історичних реалій та усіх характерних для того періоду соціокультурних 

явищ. Відбувається активна взаємодія англійськомовного лексикону кіно зі 

словниками інших галузей, таких як акустика та виробництво.  

 

3.4 Лексика епохи кольорового кіно 

 

 На відміну від звуку, колір не відразу завоював тверду позицію в 

кіноіндустрії, і багато стрічок, як і раніше, виходили на екрани в чорно-

білому кольорі, або монохромному (monochrome) варіанті. Тим не менш, вже 

до кінця 1920-х років ХХ століття ті чи інші елементи кольору були присутні 

в багатьох американських картинах [129, c. 38].  

Спочатку кожен кадр розфарбовували ручним способом (tinting, hand 

coloring). Кожен колір мав певне значення: червоний символізував бій або 

вогонь; блакитний – смуток або місячне сяйво, зелений – сільську місцевість, 
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а жовто-коричневий колір означав інтер’єр приміщення [94, c. 236]. З 

приходом ери звукового кіно подібний метод забарвлення вичерпав себе, 

оскільки барвники, які наносились на плівку, псували звукову доріжку 

(soundtrack), яка йшла по її краю. Замість цього кінорежисери почали 

встановлювати перед об’єктивом камери розфарбовані фільтри (color filter). 

Колір, який отримували за допомогою фільтрів, був доволі 

неприроднім, до того ж зображення часто виходило розмитим. У 1917 році 

Герберт Т. Калмус застосував "Техніколор" (Technicolor) – спосіб отримання 

кольорового кіно, під час якого чорно-білі знімки розфарбовувались у 

червоний та зелений кольори, а потім їх закріплювали в одну стрічку, що 

дозволяло отримати потрібну кольорову гаму. Це була так звана 

"двокольорова система" (two-color system). З часом Г. Калмус розробив нову 

технологію, яка полягала в тому, що червоний та зелений кольори 

переносились на третій знімок, який містив усю кольорову та візуальну 

інформацію, що була необхідною для відтворення оригінального зображення. 

Таку систему називали "двострічковою" (two-strip process, або bi-pack) [302]. 

Новий метод Техніколору отримав назву Glorious Technicolor. 

Відтак, виникнення Техніколору спричинило появу чотирьох основних 

понять, таких як: 

1. Власне система Техніколору (Technicolor process), яка розподілялась на 

чотири основні різновиди: Additive Colour, Substractive two-colour comented 

print, Substractive two-colour Dye Transfer Prints, Glorious Technicolor; 

2. Процес імбібіції (Technicolor IB (imbibition) printing) – процес 

насичення плівки вологою стійкою фарбою; 

3. Лабораторії Техніколору (Technicolor labs) – світові колекції фільмових 

лабораторій, які були створені за системою "Техніколор" та входили до його 

власності; 

4. Компанія Technicolor, яка випускала парасольки як допоміжні деталі 

зйомки під час перебігу процесу фільмування (з 1914 року) [129, c. 34]. 
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Винахід кольорового кіно став справжньою революцією у створенні 

кінострічок і відкрив нову епоху в історії світового кінематографа. При 

зйомках фільмів із використанням методу "Техніколор" не лише витрачалось 

втричі більше плівки, ніж на звичайний чорно-білий фільм, але й 

потребувалась спеціально перероблена під неї камера з двома отвірами 

діафрагми об’єктива (dual film bi-pack camera), яку випускала лише фірма  

Г. Калмуса [129, c. 38]. Тому в 30х – 40-х роках ХХ століття "Техніколор" 

застосовувався лише для створення картин з великим бюджетом. 

На початку 1940-х років був створений новий різновид "Техніколора", 

система "Три-пек" (Three-pack), суть якої полягала в об’єднанні трьохстрічок 

в одну, після чого плівку можна було використовувати в звичайній 

кінокамері (three-strip process). З часом "Техніколор" втратив свої домінуючі 

позиції в Голівуді. Сучасні системи "Три-пек" мають більшу 

світлочутливість, що дозволяє отримувати чіткіше та яскравіше кольорове 

зображення, ніж раніше [193, c. 301]. Новий метод Техніколору отримав 

назву Glorious Technicolor. 

Слід зазначити, що винахід кольорового кіно спричинив справжню 

революцю у створенні кінострічок і відкрив нову епоху в історії світового 

кінематографа, оскільки вдосконалення технічних засобів спричинило зміни 

художніх та виражальних засобів, жанрової специфіки. У процесі творення 

кіно неабияким чином зросла роль костюмерів, гримерів, стилістів. Гра 

акторів вимагала не тільки кінесичних здібностей (міміка, жести), але й 

вокальних (сила голосу, інтонації, вокальні здібності у мюзиклах тощо). Саме 

в цей період вдалось подолати технічну недосконалість, і тим самим 

поєднати три основних досягнення кінематографа – якість зображення, звук 

та колір. 

Слід зазначити, що у цей період відбувається значне поповнення 

лексикону кіногалузі термінологічною лексикою, пов’язаною із 

застосуванням кольорообробки, а також нових фототехнологій [275; 300; 

298]. До таких належать tricolor picture tubes – "трьокольоровий кінескоп", 
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color purity – "чистота кольорового пігменту", shadow mask – "градаційна 

маска тіней", color addition – "додавання кольору", chrominance (or chroma) – 

"насиченість кольору",  color synchronization – "синхронізація кольорів", hue 

phase angles – "фазові кути відтінків", saturation – "насиченість кольорів", 

subtractive color – "субтрактивні кольори", color-sensitive photographic 

emulsion – "кольорочутлива фотоемульсія", hand coloring – "розфарбовування 

вручну", integral tripack – "трьохшарова фотоплівка", color film developer 

bath  – "ванночка для проявлення кольорової плівки", backing – 

"декораційний фон", color timer – "кольороустановка", color cinema – "кіно у 

кольорі", Brewster Color – "колір Брюстера", Stencil coloring (pochoir, 

Pathécolor) – "нанесення кольорового зображення через трафарет", double-

coated / bi-pack  – "плівка біпак",   black level – "рівень чорного", color cast – 

"кольоровий відтінок", color gamut – "кольорова гама", contrast ratio – 

"контраст зображення",  luminance (or luma) – "яскравість", temperature 

(warmth of color) – "теплі відтінки кольорів", white balance – "баланс білого", 

color correcting – "кольорокорекція" і т. д. 

Певні зміни можна спостерігати не тільки у технічному забезпеченні 

процесу фільмотворення, але й також у його прийомах. На зміну прийому 

зйомки однією камерою (single-camera method) прийшов багатокамерний 

спосіб фільмування (multicamera technique). Він дозволяє режисеру знімати 

сцену двома чи більше камерами. Записуючи головну сцену (master scene) та 

крупні плани (close-ups) одночасно, можна значно спростити процес монтажу 

(editing) та зберегти час.  

Але ключовим компонентом цього методу є правильне освітлення. 

Основними приладами освітлювального процесу (lighting devices) є Fresnel – 

"прожектор з лінзою Френеля", soft light – "м’яке розсіяне освітлення", 

kicker– "ежектор", barndoor – "шторка освітлювального приладу", scrim – 

"сітчастий розсіювач", gel – "кольоровий світлофільтр", reflector – 

"світловідбивач", gobo – "затіняючий екран" та light meter – "експозиметр", 

"прилад для вимірювання рівня та розподілу освітлення" [299, c. 338-339]. 
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Окрім технічних інновацій, пов’язаних із кольором, відбувається 

паралельний розвиток кожного з "цехів" кіноіндустрій, зокрема 

продовжувалось вдосконалення жанрової специфіки кіно. Виокремлюються 

такі специфічні жанри, як exploitation films – "фільми про експлуатацію", cult 

films – "культові фільми", gangster films – "гангстерські фільми", the "road" 

comedies – "дорожні комедії", horror film – "фільми жахів", a colorful costume 

romance-drama – "костюмована романтична драма у кольорі", Cinema Novo – 

"Нове кіно", commedia all'italiana – "італійська комедія", French New Wave – 

"французька Нова Хвиля", horse opera – "вестерн, фільм про ковбоїв", cinéma 

vérité – "справжнє кіно", Bollywood - "Болівуд", sitcom – "ситуативна 

комедія", sitdram – "ситуативна драма" [203; 240; 254; 255]. 

Серед сленгізмів кінолексикону [286; 281] на цьому етапі можна 

виділити: blockbuster - "блокбастер, надзвичайно успішний фільм", blooper – 

"зафільмована акторська помилка, зазвичай комічна", blow a line – "додавати 

жарти у текст сценарію під час гри", bomb, flop – "помилка", to boo – 

"розкритикувати фільм", cliffhanger – "напружений інтригуючий фінал без 

розв’язки", to be dark – "бути зачиненим (про кінотеатри)", double feature – 

"дві кінострічки, які показують одна за одною", has-been – "актор, який 

встратив свою популярність", endustry – телескопізм від вільного 

словосполучення entertainment industry – "індустрія розваг", road show – 

"група акторів на гастролях", shtick (з ідішу) – "звичні для актора ролі", skin 

flick – "фільм, сюжет якого крутиться навколо відвертих інтимних сцен", 

sleeper – "фільм, який має непередбачуваний успіх", walk-on – "коротке 

акторське виконання з декількома словами і ходінням по сцені", goonie – 

"дивак", походить від популярного фільму 80-х років "Goonie", а також plate 

of shrimps – "фільм, знятий методом синхронії", походить від кінострічки 

1984 року "Repo Man".  

У мові професійного лексикону можна виділити такі лексеми та фрази 

як business, що позначає "повсякденну роботу акторів", take/ retake – 

"успішно відзняту сцену", фраза режисерів Lights, camera, action! знаменує 
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початок зйомок, а Roll ‘em!  - "ввімкнути камери", that film – "той фільм, який 

планується вийти у прокат у майбутньому. 

Відтак, поділ історії кінематографа на період "кіно у кольорі" не є 

наступним періодом розвитку кінематографа, а лише продовженням "Золотої 

доби Голівуду" з певним технічним вдосконаленням, оскільки довгий час 

звукове чорно-біле кіно та кіно у кольорі розвивались паралельно. Технічний 

аспект розвитку кіносфери знаходить своє відображення у поповненні 

термінологічного корпусу кінословника, який активно взаємодіє із 

суміжними галузями знань, зокрема оптикою. 

 

3.5 Кінематографічний словник епохи сучасних технологій 

 

На початку XXI століття, з розвитком цифрових технологій запису 

зображення кінематограф став цифровим (digital cinema) і перетворився у 

новий, сучасний вид мистецтва – the art of the index. Під терміном "digital" 

розуміють нову технологію фільмовиробництва, що дозволяє обходитися без 

використання кіноплівки (filmless technology). У цифровому кінематографі 

кінозйомка, обробка, монтаж і демонстрація фільму відбуваються за 

допомогою цифрового обладнання. Слово digital стало ключовим для 

сучасного етапу розвитку світового кіно. У значенні цього слова закладена 

основа зміни всієї парадигми кіно – перехід від аналогового до цифрового 

способу фільмування – analog-to-digital conversion або digitalization.  

"Цифрове кіно" означає нову ідеологію, нові технології, зміну процесу 

створення кінострічки, неймовірні спецефекти тощо. Весь процес 

фільмотворення можливий суто в цифровому вимірі (digital domain) за 

допомогою комп’ютерних прийомів cut-and-paste command. Основним 

принципом створення цифрового кіно є наступна 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 
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(двовимірна компʼютерна анімація) + 3D computer image animation 

(тривимірна компʼютерна анімація) [229, с. 323]. Відтак, набувають чинності 

такі способи фільмування як desktop editing – "монтаж на робочому столі 

комп’ютера", desktop filmmaking – "створення кіно на робочому столі", spatial 

montage – "багатовимірний монтаж", open-source filmmaking – 

"кіновиробництво з вільним доступом в інтернеті", vector-based image – 

"векторне зображення", bit-mapped images made with pixel maps – "растрове 

зображення, зроблене за допомогою піксельної карти" тощо. 

Одним з ключових пристроїв цифрового кінематографа є цифровий 

кінопроектор – digital projector, filmless digital light processing (DLP) 

projector, оскільки саме відсутність якісної відеопроекції на великий екран 

довгий час стримувало повний перехід кіновиробництва на цифрові 

безплівкові технології. Для забезпечення якісного зображення на великому 

екрані в кінотеатрі необхідна висока роздільна здатність при потужному 

світловому потоці проектора. 

Поява цифрового кінематографа спричинила зміни в усіх аспектах 

процесу створення кіно: камери, освітлення, звук, монтажу та спецефектів. 

Для зйомки цифрового кіно використовуються спеціально спроектовані 

цифрові кінокамери (digital camcorders, mini DV cameras) з системою 

широкоекранного кіно (Cinema Scope, bandwidth, broadband 

cinema/macrocinema), дзеркальні кінознімальні камери (Arriflex, 

Panavision). Вони забезпечують дуже високу роздільну здатність (hi-res – 

high resolution) завдяки технологіям високої чіткості зображення HD (high 

definition), хорошу передачу кольору і найширший, недоступний до 

недавнього часу, спектр маніпуляцій з кольоровою гамою зображення 

(color-correcting).  

Так, наприклад, зображення 4k має близько 4 тисяч пікселів та 

досягає максимального рівня щільності зображення (D-max). Зменшити 

кількість пікселів (to down-sample) зображення можливо зазвичай методом 

інтерполяції (interpolation). Цифрові технології також надають великі 
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можливості для використання відеографіки (computer graphics) і 

спецефектів (special effects) у кіно [290]. 

Зовсім нещодавно набула поширення безплівкова технологія, яка 

передбачає сканування негатива зображення і подальшу цифрову обробку 

отриманих даних – Digital Intermediate. Така технологія має більшу 

гнучкість, ніж плівкова, і дозволяє обходитись без багатьох проміжних 

стадій фільмовиробництва. Процес перетворення аналогового зображення 

в цифрове (analog-to-digital) відбувається завдяки створенню копії 

аналогового зображення (generation) цифровим обладнанням. Іноді під час 

зворотного процесу перетворення кіно (inverse telecine) відбувається втрата 

якості вихідного зображення (generation loss). 

Під впливом сучасних цифрових технологій звукорежисери також 

продовжують експериментувати зі звуком та створюють певні інновації. 

Так, наприклад, новими аудіо форматами є Digital Theater Sound (DTS)– 

"шестиканальна цифрова аудіо система, яка відтворює звук з окремого 

компакт диску (CD) та синхронізується із фільмом", Sony Dynamic Digital 

Sound (SDDS) – від початку "шестиканальна цифрова аудіо система", яка 

пізніше була розширена до восьмиканальної наприкінці 90-х років ХХ 

століття; Dolby Digital Surround Spectral Recording-Digital (SR-D) – 

"система, яка створює ефект присутності завдяки восьмиканальній 

цифровій системі та додатковим динамікам". Для обробки, 

кольорокорекції і монтажу відзнятого матеріалу використовуються 

комп'ютери великої потужності та спеціалізоване програмне забезпечення. 

Так, наприклад, процес створення кіно став можливим лише на 

комп’ютерному робочому столі (computer desktop). 

Вихідний матеріал записується за допомогою цифрової кінокамери 

відразу на цифровий носій даних – digital audio tape (DAT) – "цифрову 

аудіокасету", digital compact cassette (DCC) – "цифрову компакт касету", 

DVD – "цифровий відеодиск". У цьому випадку звичайний кінопроектор 

замінюється цифровим (digital projector).  
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Не тільки терміни на позначення технічних інновацій збагатили 

словник кінематографа, але й нові лексеми, що позначають нові жанри. 

Еволюція комп’ютерної техніки спричинила появу нового кіножанру – 

"кібертрилеру" (cyberthriller). У межах цього жанру знімається зміст 

пригодницьких стрічок, інтегруючи у фабули кінотворів нові реалії світу 

комп’ютерів. З’являються сучасні мультиплікаційні фільми, створені на 

комп’ютері – machinima (machine + cinema), такі, наприклад, як 

мультфільми, створені шляхом поєднання традиційної і сучасної техніки – 

tradigital (traditional + digital) та комп’ютеризовані "розумні 

мультфільми" – smartoon (smart + cartoon), які демонструють і пояснюють 

функціонування різних органів і частин людського тіла [22; 69, с. 19-20], 

також є новинками сучасної кінематографії. 

Неважко уявити, якими досконалими стали спецефекти сучасного 

кіно. Новим етапом у створенні неймовірних спецефектів стали такі 

прийоми, як масштабне моделювання (scale modeling), цифровий набір 

(digital compositing), аніматроніка (animatronics), використання об’ємно-

скульптурного гриму (prosthetic makeup), анімаційної комп’ютерної 

програми (morphing), а також сучасної комп’ютерної графіки (modern 

computer-generated (CG) або computer graphics imagery (CGI)), реверберації 

– багаторазового відлуння звуку в замкнутому просторі, яке поступово 

зменшується за амплітудою (reverberation), ретушування за допомогою 

аерографу (airbrushing) та ін [277]. 

Лексикон кінематографічної галузі відзначається бурхливим 

розвитком у результаті його поповнення термінами сфери цифрових 

технологій, зокрема такими одиницями, як Blu-ray – назва формату 

оптичного диска, спільно розроблена компанією Blu-ray Disc Association 

(BDA), щоб забезпечити запис, переписування та відтворення відео високої 

роздільної здатності (HD), а також зберігання великої кількості даних,  

Digital Cinema Initiatives / DCI – консорціум студій, створених для 

встановлення стандарту для цифрових кіноіндустрії, DCDM: The Digital 
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Cinema Distribution Master майстер розподілу цифрових файлів, які  є 

виходом процесу після продажу основного набору файлів, які ще не були 

стиснуті у розмірі, зашифровані або упаковані, HDTV: High-definition 

television – телебачення високої чіткості, система цифрового телевізійного 

мовлення з більшою роздільною здатністю, ніж традиційні телевізійні 

системи (NTSC, SECAM, PAL). 

Ще однією інновацією парадигми сучасного кіно є роль глядача у 

процесі створення кіно, перехід від статусу споживача (consumer) до 

режисера (producer/director) завдяки сучасним технологіям, що мають 

масове розповсюдження. Сам режисер постановник отримує нову назву 

digitalist, актори – organics, soft fuzzies, а кіно – flatties. Окрім того, культ 

кінопалаців, який так підтримувався за часів золотої доби кінематографа, 

відійшов на периферію, оскільки набули розповсюдження кінозали для 

домашнього перегляду, оснащені найсучаснішими цифровими приладами 

(home theatre equipment).  

Сучасний етап розвитку англійської мови характеризується великим 

ступенем образності, мінливості, що спричиняє появу великої кількості 

нових слів (процеси неологізації), набуття вже існуючими словами нових 

("модернованих") значень, а також появу великої кількості сленгізмів. 

Останнє явище пояснюється високими темпами розповсюдження 

інформаційних технологій, особливо серед молоді.  

Відтак, серед сленгізмів сучасного лексикону кіногалузі виділяємо ті, 

що пов’язані із жанровою тематикою: pulp fiction – "белетристика, 

кримінальне чтиво", mockumentary – "псевдодокументальний фільм, 

документальний фільм-пародія", dawkumentary – "документальний фільм 

про хиби і хитрощі релігії та псевдонауки", capeshit – "фільм на основі 

історії про супергероя або книзі коміксів", rounders – "фільм про гультяїв, 

гравців у покер", buvie (tits, breasts, bazookas, puppies) – "фільм, що показує 

багато жіночих тілесних принад",  insidious – "страшний фільм про 

підступні дії", die hard – "міцний горішок, незламний, гарний різдвяний 
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фільм", spaghetti western – "малобюджетний європейський вестерн, 

переважно італійський", corny porny – "порнографічний фільм", a walk to 

remember – "фільм, що змушує плакати" goofy movie – "найкращий фільм-

аніме" тощо [267; 286; 287; 288]. 

Слід зазначити, що популярні назви кінофільмів слугують 

матеріалом для утворення великої кількості номінативних одиниць із 

похідним значенням, в якому фіксується певна реалія, пов’язана з певним 

фільмом, особливостями його створення та прокату. Відтак, ще одну 

тематичну групу дібраних нами лексичних одиниць становлять сленгізми, 

значення яких вмотивоване назвою сучасних кінострічок та їх сюжетної 

лінії, або акторів: dumb and dumber – "найсмішніший кінофільм", happy 

Gilmore – "найкращий фільм", arnold schwaryenegger – "найкраща кінозірка 

в екшн фільмах", terminator – "найкращий фільм", monty python and holy 

grail – "смішне, веселе кіно", the passion of Christ – "дуже повільний 

розтягнений фільм", akira – "класичний серіал японських коміксів, 

чудовий аніме фільм", Birth of a nation – "старий німий американський 

фільм як вклад у покращання міжрасових стосунків", Thomas newman – 

"прекрасна робота композитора фільму", groucho marx – "прекрасний 

телефільм-водевіль", twilight – "переоцінений і перехвалений фільм", 

citizen kane – "найкращий фільм в історії кінематографа", avatard – "палкий 

прихильник творчості Джеймса Кемерона, режисера фільму "Аватар та 

інші. 

Аналіз словників [286] дозволив також виявити той факт, що 

переважну кількість сленгових одиниць становлять лексеми із стилістично 

заниженим значенням на позначення кіножанру порнографічних фільмів: 

beaver picture, torque video, solo, bluey, hotrod, fuck picture, snuff film, 

порнозірок – fluffer, cream pie child, cock star, а також компаній, які 

знімають подібні кінострічки – rodox. Велика кількість номінативних 

одиниць свідчить про жвавий інтерес американців до цієї індустрії. 

Американські вчені [248] називають цей феномен the porning of America та 
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зазначають, що цей жанр зазнав певних трансформацій у ході своєї історії. 

Порнофільми стали невід’ємною частиною кіноперегляду та розваг 

молодих американців, у чому соціологи вбачають небезпеку для 

демографічного стану населення.  

Серед сленгових назв сучасних кінокомпаній можна зустріти ті, що 

утворені за аналогією від Hollywood та позначають кіноіндустрії інших 

країн: Bollywood та Baliwood (Індія), Chollywood (Китай), Lollywood 

(Пакістан), Kollywood (Таміл), Nollywood (Африка), Pinoywood (Філіпіни), а 

також інші doubleyew film – "румунська незалежна кіностудія", the Lonely 

Island – "група кіновиробників із великою кількістю фоловерів в 

Інтернеті". Окрім того, сленгові назви позначають також способи 

кіноперегляду – netflix and die – "дивитись фільм та засинати", а також 

кінозйомки – sleep show – "знімати свого друга на телефон, коли той 

спить". 

До жаргонізмів кіногалузі належать такі одиниці, як gem – "коштовна 

річ, перлина", що позначає "маленьку роль, зіграну блискуче", лексема fat, 

яка позначає "вигідне місце ролі", дієслово to milk, що означає "доїти", або 

"мати користь з чогось", у кінодискурсі набуло спеціалізованого значення 

"добиватись максимальної реакції (сміху, сліз, аплодисментів)". Окрім 

лексичних одиниць, до лексикону кінематографічної галузі належать і 

фразеологічні одиниці, які передають особливості відвідування кіно. 

Оскільки центром кінематографа завжди вважали США, то фразеологізми 

відображатимуть специфіку американського суспільства, їхні соціально-

психологічні риси, етнокультурну специфіку. 

Стійке словосполучення to chase a kite означає "забути роль" і випливає 

із значення "бігати за повітряним змієм" тобто "намагатись пригадати слова 

ролі". Його синонімом виступає дієслово to balloon, яке, у свою чергу, 

утворилось способом конверсії від одного з лексико-семантичних варіантів 

іменника balloon – "текст  висловлювання або думок персонажів, який у 

коміксах був представлений у вигляді хмаринки, схожої на повітряну 
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кульку". "Підхоплювати репліки акторів" позначається фразою to pick up 

cues, що і в буквальному сенсі означає "піднімати" або "підхоплювати" їх. 

Своєю поганою грою актори можуть навіть "вбити" роль – to kill a role, тобто 

її провалити.  

Фразеологізм the black sheep, який в українській мові має еквівалент 

"біла ворона", у межах лексикону кіногалузі позначає "людину, яка ходить у 

кіно одна". Окремі одинаки – "білі ворони" – вдають, нібито хтось 

супроводжує їх у кіно, або ось-ось має прийти, хоча це і не відбувається, 

інші   – гордовито відвідують кіно без супроводу та не хвилюються з цього 

приводу. "Родичем" білої ворони у кінозалі є ідіоматична одиниця bookworm 

із українським еквівалентом "книжковий черв’як" або "бібліоман", а в 

лексиконі кіногалузі "бібліоман" - це людина, яка не може розпрощатись зі 

своєю книжкою навіть у кінозалі. Серед пошановувачів кіно є також люди, 

які заздалегідь займають собі та своєму найближчому оточенню найкращі 

місця. Ідіоматична одиниця the velvet rope – "оксамитова смужка" вживається 

для позначення саме такої людини.  

На перших хвилинах перегляду кіно глядачам може заважати так 

званий "сонячний зайчик" (the white rabbit) – людина, яка ходить перед 

екраном у пошуках зручного місця посередині ряду. Фразеологічна одиниця 

the white rabbit утворилась внаслідок порівняння людини із сонячним 

зайчиком, який мерехтить на сонці і, тим самим, сліпить очі – тобто заважає 

дивитись кіно. Також у кіноглядачів виникають проблеми зі стільцями – вони 

можуть бути скрипучими (the rocking chair), або достатньо незручними, що 

на них неможливо спертись (Grand Canyon). 

Стилістично маркованою номінативною одиницею the unwanted 

Messeuse – "небажаний масажист" позначають людину, яка сидить у кінозалі 

на ряд вище та спирається ногами на сидіння кіноглядача з нижнього ряду, а 

метод, завдяки якому кіноглядач може натякнути на своє невдоволення так 

званого "небажаного масажу", називають стійким виразом traffic check – 

"обертання голови то на ліво, то на право, ніби переходячи дорогу та 
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озираючись по сторонах для того, щоб людина позаду звернула це увагу і 

припинила турбувати вас". Значення цього ідіоматичного словосполучення 

вмотивоване значенням вільного словосполучення traffic check на позначення 

"перевірки руху під час перетину дороги". До "методів" боротьби з 

небажаними ситуаціями, які виникають під час кіноперегляду, належать loud 

whisper – "голосне шепотіння", яким можна зробити зауваження, а також 

direct command – "чіткий наказ", за допомогою якого можна чітко висловити 

своє невдоволення. 

Лексемою interpreter називають "людину, яка намагається 

інтерпретувати зміст фільму на екрані іншим присутнім". "Помічниками" 

таких псевдо-перекладачів виступають люди із жартівливим римованим 

прізвиськом Repeater Peter або Duplicate Kate. Такі кіноглядачі завжди 

повторюють діалоги, щойно вимовлені самими акторами, маючи на меті 

повторити те, що нібито не почули інші глядачі. Значення аналізованих 

ідіоматичних одиниць вмотивоване семантикою їхніх компонентів repeat – 

"повторювати" та duplicate – "дублювати", а також стилістичним прийомом 

редуплікації, яке полягає у фонетичному повторі peater- Peter та cate-Kate. 

Аналіз англійськомовних ідіоматичних словосполучень [244; 285] 

лексикону кіно дозволяє також виявити соціокультурні особливості 

кіноперегляду американців. Так, наприклад, невід’ємною частиною 

перегляду фільму у кінозалі є попкорн, Кока-кола та інші супутні продукти. 

Ця традиція має американське походження, адже така культура, як 

кукурудза, та напій Кока-кола походять саме з цієї країни. Гастрономічні 

вподобання американців набули світового розповсюдження та чітко 

закріпились за кінопереглядом як його складові елементи.  З hungry hippo – 

"голодним бегемотом" порівнюють людину, яка постійно щось їсть або п’є 

під час перегляду фільму. Так само, як в американській грі "Hungry hungry 

hippos", ця людина "поглинає" все, що бачить перед собою. На відміну від 

незграбного бегемоту, кіноглядачів, які поводяться чемно у кінозалі та не 
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створюють зайвого шуму у процесі перегляду, порівнюють з Mary Poppins 

завдяки її спритності. 

Усі продукти, які поширюють "дивні запахи" у кінозалі, називають 

Funeral clown – "похоронним блазнем". В основу цього фразеологізму 

покладено прийом оксюморону – поєднання взаємопротиставлених 

(антополоністичних) компонентів. Такі продукти, як хот-дог, піца, буріто та 

інші види фаст-фуду є такими ж неприйнятними під час перегляду 

кінокартини, як блазень на похоронах. Є у кінозалі також смітник із 

буквальною назвою the dump – місце, куди постійно звалюють усі залишки 

їжі, порожні пляшки із Кока-Коли, відеречка з попкорну та ін.  

У сленговому лексиконі кіноглядачів є також номінативні одиниці на 

позначення певних "психотипів" відвідувачів та працівників кінозали. Серед 

них можна зустріти the General – "кіношного генерала" у формі охоронця, 

який мандрує по залу в формі охоронця у пошуках "зайців" та неповнолітніх, 

які завітали на фільм для дорослих. Ця сленгова одиниця має іронічну 

конотацію, оскільки охоронний персонал порівнюється з генералом у зв’язку 

з важливістю виконання поставленого завдання. У стінах кінозали є також 

ghosts – "привиди" – група людей, які непомітно, та навіть "містично" 

зникають підчас перегляду стрічки. Саме через свою здатність промайнути 

повз увагу інших, їх порівнюють з привидами.  

Ще одним типом людей, які можуть завітати до кінозали є, так звані, 

germs – "ходячі мікроби". З цим "психотипом" порівнюють людей, які при 

вимкнутому світлі кінозали починають кашляти, або чхати, або ж важко 

дихати. Серед інших відвідувачів кіно можна виокремити також vagrant – 

"волоцюг" або "безхатченок" – людей з розпатланим виглядом, які 

справляють враження безпритульних. Слід зазначити, що в основу творення 

лексичних одиниць the dump, the General, ghosts, germs, vagrant покладено 

механізм метонімізації – риси асоційованих предметів або людей перенесені 

на відвідувачів та працівників кіно, а також окремі місця у кінозалі. 
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Серед кіноманів є поняття Movie hopping – явище, коли глядач купує 

квиток на один фільм, але окрім свого перегляду "перестрибує" на інші 

кіносеанси упродовж дня. Важкою та, нажаль, невиліковною формою 

хвороби кіноманів є movie theatre sickness (MTS). Цей термін у межах 

кіногалузі позначає хворобливий стан кіноглядачів, який спричиняється 

переглядом фільму та зазвичай супроводжується нудотою, липкими руками, 

головним болем, слабкістю та болем у шлунку (Див. Додаток В).  

Слід зазначити, що ідіоматичні вирази утворюються в процесі 

комунікації певного соціуму та є відтворенням їхнього світогляду. Відтак, 

для американського суспільства важливе значення має галузь кіно, оскільки 

вони стоять у витоків його походження, яке, відповідно, утворилось за умов 

потреби цього суспільства у індустрії розваг. Кінематографічна галузь – це 

вид мистецтва, формування якого було зумовлене неохідністю 

американського суспільства у вираженні здібностей свого народу, його 

досягнень, а також потребі відповідних розваг. 

Кожна культура – це віддзеркалення розвитку певного народу, його 

світогляду, свідомості, яку можливо схарактеризувати лиш крізь призму її 

реалізованих ідей. Тому у лексиконі сучасного американського кіно 

розкривається сутність самих мовців, їх світогляд та культурний розвиток. 

Широка розповсюдженість культури свідчить про її масовість, відповідно – 

про широкий ареал вживання лексикону, який вербалізує реалії цієї 

культури. Без сумніву, первинне значення ідіоматичних висловів закладене 

свідомістю мовців і є специфічним. Але завдяки поширенню культури і, 

відповідно, мовних засобів, останні можуть набувати певних семантичних 

змін на рівні свідомості.  

Унікальність сучасного етапу розвитку кіногалузі та його лексикону 

полягає в тому, що ми можемо простежити 150-річну еволюцію цієї галузі на 

тлі історичного розвитку. Відтак, аналіз джерел з історії США та 

кінематографії [167; 212; 294; 295] дозволив виокремити певні тенденції. 

Винахід кінематографа припадав на період бурхливого індустріального 
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розвитку американського суспільства (1865-1900 рр.), який супроводжувався 

розбудовуванням та прокладанням залізничих доріг, розквітом сталевої та 

нафтової індустрії та, як наслідок, виокремленню суспільної стратифікації 

населення на заможних, людей середнього класу та бідних. 1901-1918 рр. 

були "Прогресивною ерою" для американського суспільства у всіх його 

сферах, зокрема кінематографа. Відтак, у 20-ті роки ХХ століття кіно (movies) 

стало "національною звичкою", невід’ємною частиною побуту американців, а 

тому, відповідно, значний обсяг матеріальних та технічних ресурсів 

витрачався на розвиток цієї галузі. Як результат, – впровадження звуку у 

кінострічку, а вже в 1929 році кількість проданих квитків у кіно становила 80 

мільйонів на тиждень. 

У важкі для американців роки – 1929-1939 – роки Великої Депресії, не 

занепасти духом дозволив саме кінематограф, який став другою реальністю, 

або своєрідним способом відходу від реальності. Цей період розвитку кіно 

славиться "Золотою добою Голівуду" на противагу великій економічній 

кризі. Саме кінематограф уможливив часткове висвітлення воєнних подій та 

буднів післявоєнного періоду під символічною назвою "Холодна війна", який 

тривав десятиліттями. Саме з життєвих мотивів доповнювалась жанрова 

специфіка кіно.   

Наступним кроком на етапі еволюції кінематографа було кольорове 

зображення, впровадження якого ознаменувало не тільки заміну технічного 

оснащення, але й удосконалення декорацій та костюмів акторів, за які, у 

свою чергу, і зараз присуджуються Оскари. Незначне уповільнення розвитку 

кіно спостерігалось у період винаходу телебачення, коли "домашнє кіно" 

замінило перегляд стрічок у кінозалах. Проте, кіно "перебазувалось" на 

відео-касети, диски, а згодом – на терена веб-простору. Слід зазначити, що 

сучасний етап розвитку кіногалузі – це синергія всіх попередніх здобутків 

кінематографії (Див. Рис. 3.1), а його суспільне значення міцно закріпило 

свої позиції в американському суспільстві та у світі загалом.   
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Рис. 3.1 

Еволюція кінематогарфічної галузі з точки зору технічного оснащення 

                   Німе кіно  Чорно-біле звукове Кіно у кольорі Сучасний етап 
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технології 
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Зображення 
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На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що сучасний 

етап еволюції кінословника знаходиться у найактивнішій фазі свого 

розвитку. Таке явище зумовлене рядом екстралінгвальних чинників: 

розвитком технічних засобів, зокрема комп’ютерних та цифрових технологій; 

високими темпами розповсюдження інформації внаслідок глобалізації, де 

вирішальну роль відіграє веб-простір; і, як наслідок, – зміна картини світу 

мовців, їх швидка соціалізація та креативний потенціал.  

Усі ці явища віддзеркалені в мові у вигляді лексико-семантичних змін, 

зокрема: швидкі процеси неологізації та збагачення словника за рахунок 

зовнішньо- та внутрішньомовних ресурсів, де значну роль відіграють 

семантичні процеси. Сучасний етап розвитку кінословника характеризується 

наявністю широкої периферії досліджуваної лексичної підсистеми, яка 

представлена, більшою мірою, сленгізмами, а також професіоналізмами та 

жаргонізмами. Ідіоматична лексика характеризується емоційною 

забарвленістю та своїм "живим" характером, оскільки утворюється у процесі 

комунікативного розвитку певного соціуму і окремих соціальних груп, а 

також характеризує сучасні реалії американського суспільства.  



136 
 

Висновки до розділу 3 

 

Кінематограф – це соціокультуний феномен, який є засобом освоєння 

та відтворення розмаїття соціального та культурно-історичного буття людей 

специфічними виразними та технічними прийомами. Кінематограф виник 

внаслідок накопичення соціокультурного та технічного досвіду 

американського суспільства та потреби нового засобу візуалізації 

світосприйняття.  

Аналіз лексикону кіногалузі німого кіно дозволив виявити певні 

досягнення американського суспільства, такі, як беззаперечний технічний 

прогрес оптичної галузі, специфіку акторського виконання, яка полягала у 

експресивній манері гри акторів, їхньому зовнішньому вигляді, особливості 

перебігу кінострічки, які були актуальними тільки у цей період (титри, 

коментарі, характерний музичний супровід тапера тощо). Окрім жанрового 

розмаїття театральної сфери, виникають власне кінематографічні та гібридні 

піджанри кіно (slapstick comedy, vampire films, western, horror film etc.).  

Лише упродовж цього періоду спостерігається перехід від 

одноосібного кіноперегляду (peep-show) до масових переглядів у дешевих 

кінотеатрах (nickelodeon), а згодом – у розкішних кінопалацах (movie palace), 

що свідчить не лише про масову розповсюдженість кіносфери (від робочого 

класу до заможних верств населення), але й про набуття кінематографом 

статусу "соціального інституту". Лексикон кіногалузі німого кіно 

характеризується наявністю переважної кількості транстермінологізованих 

одиниць лексикону театрального мистецтва, а також фотогалузі. 

Період звукового кіно знаменував значний технічний кінопрорив, 

збагачення ідейно-художніх можливостей кіно та, відповідно, арсенал 

виразних засобів. Найсуттєвішою характеристикою кіногалузі та її 

англійськомовного словника є перехід із виду мистецтва в індустрію (film 

industry), "фабрику мрій" (dream factory, picfactory), що "виробляє" 

(manufactures, produces) зображення (image), звук (sound), персонажів 
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(characters), а також сюжетні лінії (stories). Відбувається інтенсивне 

запозичення лексичних одиниць з таких сфер, як бізнес, економіка, 

виробництво, дистрибуція, зокрема реклама. Окрім того,  кіно набуває 

широкого розповсюдження у засобах масової інформації (у газетах, 

спеціалізованих журналах), формується світська культура.  

Характерним для цього періоду розвитку кіногалузі є активне 

поєднання жанрів, виникнення гібридних форм та тематичних різновидів, які 

уможливили детальне зображення актуальної дійсності. Так, зокрема 

screwball comedy – "вульнарна комедія" була розповсюджена в 

американському суспільстві у період Великої Депресії, коли безробітне 

населення поглибилось у "віртуальний світ розваг", а  film noir відбивав 

атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму, характерну для 

західного суспільства під час Другої світової війни і в перші роки холодної 

війни. Завдяки своїй масовості, англійськомовний лексикон 

кінематографічної галузі активно поповнюється сленговою лексикою. 

Період кольорового кіно є "ідейним" продовженням звукового кіно, але 

характеризується технічною вдосконаленістю кольору. Корпус лексичних 

одиниць цієї галузі збагатився, більшою мірою, термінами, пов'язаними із 

застосуванням кольорообробки. З приходом цифрових технологій відбулось 

повне "оновлення" ідеології кіно, технологій, процесу кіновиробництва, 

жанрової специфіки і, відповідно, його лексикону. Терміносистема 

кінематографічної галузі знаходиться у стадії активної взаємодії зі сферою 

сучасних мультимедійних технологій, вбирає у себе всі технічні здобутки 

суміжних галузей, що також знаходить своє відображення у жанровій 

специфіці цього періоду. Сучасний етап розвитку кінолексикону знаходиться 

у найактивнішій фазі свого розвитку завдяки сформованому 

термінологічному корпусу, сталому ядру загальновживаної лексики і 

відкритій периферії, яка постійно оновлює свій склад. 

Основні положення цього розділу представлені в публікаціях [121; 123; 

160; 164].  
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РОЗДІЛ 4 СИНЕРГЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЛЕКСИКОНУ 

КІНЕМАТОГРАФА 

 

4.1 Словник кіногалузі як синергетична система 

 

Як вже зазначалось у попередніх розділах, мова має системний 

характер. Вже тривалий час лінгвісти досліджують феномен мови, 

враховуючи системність як її природню характеристику. Проте із відкриттям 

та обґрунтуванням синергетичної теорії, яка була вперше сформульована 

німецьким фізиком Г. Хакеном [171; 209], системна суть мови набула нового 

бачення.  

Теорія синергетики виходить з того, що кожен об’єкт її уваги має 

системний характер. Системою називають таку сукупність об’єктів одної або 

різної природи, які знаходяться у взаємозалежному зв’язку і за рахунок цього 

сукупність отримує властивості цільності, тобто нові функції та якості, які не 

витікають з функцій та якостей її складових частин. Системою може 

виступати будь-який об’єкт, який складається з певних конституентів та 

зв’язків, які їх об’єднують, причому, таке ціле є більшим за арифметичну 

суму його складових [130, с. 9]. 

Отже, синергетична природа мови, зокрема лексикону як мовної 

підсистеми, будується на принципі "когерентності", тобто взаємодії 

системних елементів на кожному з рівнів, та, як наслідок, утворення певної 

синергії – узгодженості взаємодії та єдності її складових. Синергія є 

свідченням того, що мовна (лексична) система є незамкненою, а, навпаки 

відкритою та живою, що уможливлює її подальший розвиток.   

Р. Кьолер вбачає синергетичність мови у "наявності кооперативних та 

конкуруючих процесів, які, поряд із зовнішніми факторами впливу на мову 

(психологічними, біологічними, фізичними, соціологічними і т. ін.), 

визначають динаміку системи [цит. за 52, с. 221]. Такі мовні процеси 
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характеризують її, як живу істоту, а також свідчать про її здатність до 

самоорганізації та саморегуляції.  

У своєму дослідженні вважаємо за доцільне екстраполювати теорію 

синергетичної організації на лексикон кінематографічної сфери. Аналіз 

еволюції галузевого лексикону кіно дозволив нам виявити спільні риси у 

тенденціях розвитку із тими, що притаманні складним синергетичним 

системам, здатним до самоорганізації та саморегуляції. На нашу думку, 

кінематографічний словник є складною лексичною системою, адже 

складається з елементів різної природи – термінів, професіоналізмів, 

сленгізмів, жаргонізмів тощо. Ці елементи знаходяться у постійній взаємодії 

та зв’язку, мають чітку організацію і своєю сукупністю формують цілу 

складну систему – галузевий лексикон.  

З точки зору синергетики, основними факторами, які сприяють 

утворенню та саморозвитку системи є її ієрархічність, нерівноважний стан, 

нелінійність, відкритість яка відображається в її дисипативності – здатності 

обмінюватись матерією, енергією та інформацією з навколишнім 

середовищем і в межах своєї конструкції [130, с.10-11].  

Отже, складність системи визначається ієрархічними відносинами її 

складових, а така властивість як ієрархічність проявляється у здатності 

системи входити в систему більш високого порядку. Природа структурної 

ієрархії полягає у відношеннях між елементами вищого та нижчого порядку, 

де останні виступають певним "будівельним матеріалом" для конструювання 

більш складних систем. Перетворюючись у цілісну структуру, елементи 

передають їй частину своїх функцій [50, с. 43]. За визначенням Ф. Капри, 

ієрархічна природа будь-якого об’єкта буття виявляється у тенденції до 

формування багаторівневих структур – систем усередині інших систем. 

Кожна з них утворює ціле по відношенню до своїх частин, у той же час 

являючись частиною більш об’ємного цілого [197, с. 43].   

Кінематографічний лексикон слід розглядати як макросистему з 

набором підпорядкованих елементів та, водночас, мікросистему у складі 
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словника мови в цілому. Лексикон кінематографічної сфери (мікросистема) є 

частиною словника англійської мови та виступає макросистемою, яка 

об’єднує в собі безліч мікросистем, що відображають різноманітні 

угрупування його одиниць. У межах кінословника можна виокремити такі 

підсистеми як акторська майстреність, звукорежисура, освітлення, монтаж, 

жанрова специфіка, анімація, спецефекти, які, у свою чергу можна поділити 

на більш семантично вужчі угрупування.  

Підлексикони мають потенціал функціонувати та розвиватись за тими 

ж системними законами, що і макросистема, а також мовна суперсистема 

взагалі. Це означає, що, наприклад, лексикон акторської майстерності так 

само має ядерно-периферійну організацію, де ядро системи складають 

терміни, а її периферію  – стилістично марковані одиниці. Така лексична 

підсистема однаково підлягає ектра- та інтралінгвальним впливам, які 

спричиняють внутрішньосистемні зміни. Будь-які мовні підсистеми є 

моделями суперсистеми, а отже і вбирають та віддзеркалюють притаманні їй 

тенденції розвитку.     

Окрім того, ієрархічність кінолексикону виявляється у властивості 

утворювати такі мікросистеми, як синонімічні ряди (actor, artist, star, 

performer, extra, chewer, villain, play-actor, stand-in, shooting-filming, shot-catch 

etc.), антонімічні пари (black and white cinema – color cinema, silent film – 

sound film, leading actor – stand-in etc.), лексико-семантичні варіанти 

полісемантичних слів (flashback: memory, part of a movie, psychological term 

[13], camera: silent camera, silenced studio camera, vault camera, newsreel 

camera, fast-moving camera, sound recording camera, digital camera), 

міжгалузеві омоніми (promotion, distribution, advertising, business, flat, flag, 

can, etc.), гіперо-гіпонімічні зв’язки (shooting = acting + sound + lighting + set, 

production = shooting + editing + advertising + distribution etc.), а також 

здатність утворювати словотвірні гнізда (Disney → disnify, disnification, 

disniization, disneyspeak, docu - → docufilm, docudrama, docusoap, documusical 

etc.).  
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Ієрархічність мовної суперсистеми та лексичної системи 

кінематографічної галузі можна проілюструвати такою схемою: (Див. рис. 

4.1) 

Рис. 4.1 

Модель ієрархічної будови мовної системи та лексичної підсистеми 

кінематографа 
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кінематографа та проілюструвати її ієрархічну (складносистемну) природу. 
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ускладнення, так і до спрощення завдяки розпаду на окремі прості структури 

– тобто до зміни стану [50, с. 45-46]. Відкритість системи таким чином 

свідчить про її динамічність і готовність до змін.  

Отже, внаслідок обміну з навколишнім середовищем, під впливом 

позамовних чинників та інших мовних систем, відбувається обмін матерією, 

який реалізується у вигляді лексичних запозичень з інших мов. Нова 

інформація спричиняє формування нових власних номінативних одиниць, які 

збагачують лексикон, а обмін енергією призводить до появи конотацій 

лексичних новотворів.  

Англійськомовний кінолексикон є живою та відкритою системою, що 

миттєво реагує на зовнішні зміни та відображає їх у арсеналі своїх 

виражальних засобів. Відтак, у процесі своєї еволюції, кінословник постійно 

оновлюється, взаємодіє зі словниками інших мов, галузей знань, а також 

поповнює свій склад власними ресурсами, які підлягають переосмисленню та 

набувають нового семантичного навантаження.  Відтак, внаслідок розвитку 

техніки, інформаційної революції (певною мірою завдяки появі телебачення), 

розвитку мистецтва, зокрема формування нових жанрів (кіноестетики), 

відбувалось формування та подальший розвиток кінолексикону внаслідок 

когерентної взаємодії з суміжними галузями. 

Слід зазначити, що власне природа кінематогарфічної галузі має 

синергійний характер, адже вона була сформована внаслідок злиття та 

взаємодії двох сфер діяльності – театру та фотографії. Лексикон 

новоутвореної галузі увібрав риси вокабулярів двох суміжних галузей, але 

відразу почав розвиватись як нова унікальна єдність. На лексико-

семантичному рівні таке явище виявляється у появі нових значень, яких 

набувають лексеми під час міграцій з однієї лексичної підсистеми в іншу. 

Наприклад, спільні терміни театральної та кіногалузі (actor, director, 

producer, set decorator, debut, gag, ham, role) мають спільні номінативні 

одиниці, але відрізняються їхньою семантикою.  
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Завдяки відкритості англійськомовного лексикону кінематографа,  

відбулось потрапляння до його складу матерії та інформації з інших мовних 

систем, таких як французька: film noir, neo-noir, film d'art, cinema verite, mise 

en scène, arret, auteur, enfant terrible, Grand Guignol, Nouvelle Vague, tour de 

force, fantastique, decoupage, cinéma du look; італійська: camera obscura, 

chiaroscuro, giallo, poliziotteschi, coda, telefoni bianchi; німецька: 

doppelganger, японська: manga, yakuza film, gendai-geki, ecchi, hentai, lolicon, 

kaitō, mecha anime, shotacon, yaoi, yuri, jidaigeki, kaijū, shinpa, індійська – 

masala, 'goona-goona epic які були асимільовані у мові, а деякі одиниці мають 

кальковані відповідники в англійській мові: Nouvelle Vague – New Wave, 

montage – editing, doppelganger – doublewalker, manga - anime та ін. 

Крім того, збагачення галузевого словника кіногалузі є результатом 

взаємодії лексикону кіносфери з лексиконами інших галузей техніки, науки 

та виробництва, під час якої відбулося взаємозбагачення та перерозподіл 

мовних ресурсів. Джерелами нової матерії, енергії та інформації, які 

спричинили кількісні та якісні зміни системи кінословника, стали галузеві 

лексикони різних сфер діяльності носіїв мови, таких як: 

- акустика (із впровадженням звуку у кіно відбувається інтеграція звуку 

з кінострічкою, що породжує нову парадигму кіно) – лексикон збагачується 

такими одиницями, як sound producer, dubbing, orchestration, blimp, walla 

walla, whoop-whoops, buzz track, voice processing, foley artist, equalizer, 

loudspeaker, balance); 

- виробництво (необхідність продукування великої кількості кінострічок, 

якість яких мала відповідати зростаючому попиту, спричинила формування 

кіноіндустрії,  де кінострічка – це кінцевий продукт виробництва, над яким 

працює велика кількість людей із різних "цехів") Серед новотворів, 

пов’язаних із розбудовою кіноіндустрії, можна виділити film industry, studio 

production, processing, technical direction, technology coordinator, IX engineers, 

stage-hand. 
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- бізнес (кінематограф перетворився у бізнесову сферу у ХХ столітті 

завдяки широкому розповсюдженню кіно у суспільстві та перетворення 

кінопродукції на товар, який купують і продають, у його виробництво 

вкладають гроші й отримують девіденди. Відповідно, відбувається міграція 

лексичних елементів зі словника бізнесу у кінолексикон зі спеціалізацією 

значення (trade mark, post-production supervisor, payrole accountant, block-

booking, distribution, show bizz, house nut, tie-in (commercial venture), 

clearances, runs, zones, blind bidding);  

- мультимедійні технології, зокрема комп’ютер, інтернет (на сучасному 

етапі комп’ютерна технологія широко застосовується у виробництві кіно. 

Спостерігається велика кількість лексем, запозичених саме зі сфери 

комп’ютерних та цифрових технологій – digital cinema, computer desktop film 

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

imagery (CGI), bootleg, pixilation, bitcom, dronestagram, machinima, tube site, 

vlog, webisode etc.).  

- реклама та засоби масової інформації, що сприяють розповсюдженню 

кінопродукції у широкий загал (cinema newsreel, trailer, pre-roll video ads, 

press junkets, outernet, universal release, campaign, pressbooks, publicity 

photographs, posters, blurbs, fan magazine). 

Отже, така активна взаємодія кінословника зі словниками суміжних 

галузей свідчить про його відкритість, готовність до взаємодії та 

взаємозбагачення, яка виявляється на рівні міжсистемних лексичних 

запозичень між взаємодіючими системами. Відтак, галузевий кінолексикон 

збагачується новими одиницями та, водночас, стає джерелом запозичень для 

інших лексичних підсистем.  

Слід також зауважити, що словник будь-якої мовної макро- та 

мікросистеми не може лише збільшуватись, тому що він повинен 

дотримуватись певних оптимальних параметрів свого функціонування задля 

підтримання форми, яка визначає умовні межі її конструкції. А тому, вона 

повинна регулювати свій кількісний та якісний склад. Одним з таких 
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інструментів є дисипація – розсіювання зайвої матерії, 

інформації та енергії. У лексичній системі, зокрема в англійськомовному 

кінословнику, дисипація відбувається шляхом архаїзації одиниць, чиї 

референти втратили актуальність.  

Отже, перманентне оновлення лексичного складу англійськомовного 

словника кіногалузі є процесом балансування цієї системи, інструментом 

збереження оптимального набору параметрів, завдяки чому 

англійськомовний лексикон кіногалузі зберігає свою гомеостатичність – 

зберігає відносну зовнішню стабільність, але підлягає постійним динамічним 

внутрішнім змінам.  

Відтак, перерозподіл мовного матеріалу, який спостерігається між 

словником кіносфери та іншими підсистемами мови не змінює суперсистему 

англійської мови в цілому, але значно впливає на функціонування лексичних 

одиниць у межах англійськомовного лексикону кінематографічної галузі та 

на еволюцію словника загалом. Лексикон кіносфери є певною моделлю 

загальномовного словника, а його розвиток (процеси самоорганізації та 

саморегуляції) демонструє загальні тенденції еволюції мови в цілому.  

Науковці зазначають [26; 50; 59; 130], що гомеостазом складної 

системи, здатної до самоорганізації, є алгоритм її функціонування у 

відповідних межах, які дозволяють їй рухатись до певної мети – а саме, 

атрактора (параметра порядку). Відтак, атрактором досліджуваної підсистеми 

є такі лексико-семантичні параметри її конституентів, що спрямовані на 

задоволення комунікативних потреб мовців. Конституенти галузевого 

словника кіно функціонують у формі загальновживаної лексики, термінів, а 

також стилістично маркованих одиниць, які номінують актуальні реалії цієї 

сфери.  

Репелерами аналізованої системи, тобто такими параметрами, що 

відштовхують її від стану рівноваги та встановлюють певні обмеження, є 

збереження історизмів, які вийшли з ужитку через втрату комунікативного 

значення. Система "позбувається" таких елементів і рухається до мети 



146 
 

атрактора – збалансованого стану, коли кожен комунікативно значимий 

елемент отримує номінативне вираження. Тому історизми не функціонують 

на сучасному етапі мовного розвитку. 

Проте, Л. С. Піхтовнікова зазначає, що параметри складних систем 

знаходяться у складних взаємозв’язках, що спричиняє протиріччя між 

вимогами до поведінки системи зі сторони атракторів та репелерів. Але 

протиріччя не призводять до розпаду такої системи завдяки її їєрархічності 

[130, c. 17]. Відтак, основним протиріччями зі сторони атрактору та репелеру 

англійськомовного галузевого кінословника є наявність одиниць, що, з 

одного боку, задовільняють, а з іншого – не задовільняють комунікативні 

вимоги мовців. Таке протиріччя було б деструктивним для словника, якщо не 

брати до уваги його ієрархічну структуру. У підсистемі лексикону німого 

кіно лексеми на позначення об’єктів дійсності, що є застарілими з погляду 

сучасного етапу розвитку словника, є, навпаки, актуальними.  

Стабільність системи є тимчасовим явищем, яке змінюється під 

впливом зовнішніх чинників, спричиняючи її нерівноважний стан. 

Дотримання принципів відкритості та нелінійності дозволяє системі вийти із 

стану рівноваги (гомеостазу) та увійти у нерівноважний стан – стан вибору, 

або точку біфуркації, коли параметри системи доходять до критичного стану 

і вирішується її подальший розвиток [17; 48; 49]. Лексикон кіногалузі є 

динамічною системою, що спрямована на розвиток. Від початку свого 

формування та упродовж всього розвитку кінословник підлягає впливу як 

зовнішніх, так і внутрішніх змін. Це неминуче приводить систему у 

нерівноважний стан, під час якого досліджувана лексична система 

змінюється та розвивається. Нерівноважність лексикону кіно як складної 

синергетичної системи виражається у його функціонуванні та змінюваності.  

Проаналізувавши більш ніж сторічну еволюцію кінословника, можна 

сказати, що він є достатньо рухливою та динамічною системою, якій 

властивий високий рівень дисипативності. Миттєво реагуючи на "зовнішні 

подразники", лексична система кіногалузі намагалась адаптуватись до змін. 
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Такими зовнішніми поштовхами, які приводили систему до точок 

біфуркацій, була необхідність номінації нових предметів, явищ та процесів 

дійсності, пов’язаних з технічними відкриттями, змінами кінематографічних 

парадигм, які не тільки не руйнували цю лексичну систему, але й сприяли 

збагаченню – поповненню її складу та розвитку. 

Всі процеси так званого "оновлення" відбуваються синергійно, 

узгоджено. Мова розвивається когерентно із суспільством, а отже всі важливі 

суспільні події мовців відразу знаходять своє відображення у мовних 

ресурсах. Так, наприклад, точками біфуркації на етапі еволюції кінословника 

глобально виступали лексеми silent та sound. Як відомо, флуктуації певної 

системи відбуваються саме у перехідний момент, у цей момент відбувається 

зміна параметрів системи. Таким перехідним періодом виступає поява 

лексеми sound, яка вносить кількісні та якісні зміни у систему кінословника, 

оскільки завдяки своїй актуальності набуває вербокреативного потенціалу, і 

тим самим спричиняє витіснення на периферію мовної системи словотвірний 

компонент silent.  

Аналіз еволюції кінословника дозволяє зробити висновок, що точки 

біфуркацій, які приводили систему у нерівноважний стан, мали лише 

позитивний вплив. Ми не спостерігаємо руйнацій словника, спричинених  

деструктивними хаотичними станами, а, навпаки, лише якісні зміни, які 

відбувались послідовно та природньо. Окрім того, можемо припустити, що 

на сучасному етапі функціонування аналізована лексична система не 

підлягатиме руйнівному впливу, а всі інновації матимуть лише  

конструктивний характер.  

Проте, спрогнозувати шляхи розвитку достатньо складно, зважаючи на  

нелінійну природу досліджуваного явища. Як зазначає Т. І. Домброван, 

нелінійність системи передбачає багатоваріантність її еволюції, можливість 

несподіваних змін темпу та напрямку розвитку процесів. Нелінійна система 

має непередбачуваний характер, оскільки вектор її зміни неможливо 

спрогнозувати заздалегідь звичними методами [50, с. 37].  
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Відтак, функціонування поліномінації денотату "статист" в 

англійськомовному лексиконі кіносфери, який вербалізується одиницями 

extra, extra player, crowd, figurant, walk-on, dummy, вackground artist, bit 

player, та "кіноальманах" – anthology film, episode film, omnibus film, package 

film, or portmanteau film відповідно, дає підстави припустити, що система 

прийде у точку біфуркації. Як зазначають науковці [181], прояв дуалізму 

елементів сучасної англійської мови спостерігається, з одного боку, у 

загальній тенденції до економії мовної енергії, прагненні мовців до 

раціоналізації, прагматизму, що ведуть до спрощення структури лінгвальних 

засобів. З іншого боку слід говорити про механізм оновлення, примноження 

та розвитку мовних ресурсів. 

Мова, як синергетична система, прагне до оптимізації засобів 

вираження, іншими словами, мові властива дисипативність – розсіювання 

енергії та матерії на периферійних ділянках, і тому функціонування великої 

кількості номінативних одиниць для позначення одного поняття є 

недоцільним. Однак, прогнозуючи загальні тенденції розвитку системи, 

неможливо чітко визначити характер змін, а саме, яка номінативна одиниця 

закріпиться у складі лексикону, а яка вийде на дальню периферію або зникне 

взагалі.  

Такі процеси можна спостерігати на лексичному рівні, розглядаючи, 

наприклад лексему anime, яка позначає "характерний стиль анімаційного 

фільму, що бере своє походження з японських коміксів". Коли лексема 

потрапила до англійської мови, вона функціонувала у вигляді варваризму 

manga японськомовного походження. Ця лексична одиниця не була 

асимільована, оскільки в англійській мові для номінації цього явища був 

створений телескопізм Japanimation (Japanese + animation). Новоутворена 

одиниця відповідала потребам мовців семантично, але не формально, тому 

термін вживався у скороченій формі anime. У точці біфуркації мовна система 

(на її лексичному рівні) повинна вирішити шляхи пристосування найкращої 

номінації одного й того ж поняття з урахуванням параметрів, 
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найоптимальніших для мовної системи. Таким чином, враховуючи закон 

мовної економії, досить логічно, що лексема anime була обрана системою як 

нормативна одиниця, а попередня номінація відійшла до периферії. 

Отже, на основі вищезазначеного, можемо зробити висновок, що 

лексикон кінематографічної галузі є синергетичною системою – відкритою, 

динамічною, нерівноважною та нелінійною, що має здатність до 

самоорганізації на всіх своїх рівнях. Усі принципи розвитку є 

взаємозалежними та взаємодетермінованими, між ними існують зв’язки  

кільцевої залежності. Так, зокрема, відкритість системи передбачає її 

динамізм, що в веде до її нерівноважності яка проявляється в точках 

біфуркації. Рух системи до мети атрактора має нелінійний характер, оскільки, 

з одного боку, неможливо наперед визначити майбутній стан системи, а з 

іншого її розвиток має комплексний багатовимірний характер, що випливає з 

обміну матерією енергією та інформацією, а також їх дисипацію відповідно  

до принципу відкритості.    

 

4.2 Процеси неологізації та архаїзації як способи саморегуляції 

англійськомовного словника кінематографа 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття є періодом інтенсивного 

створення неологізмів, так званого "неологічного буму", який був 

спричинений пізнавальною діяльністю людини та був спрямований на 

адекватне відображення людиною оточуючого світу та її місця в ньому [92, 

с. 13]. Слід зазначити, що поняття "неологізм" має широкий зміст, оскільки 

позначає не тільки мовні одиниці, які виникають для позначення нових 

речей та явищ, але й велику кількість одиниць, що існували в мові раніше, 

але перебували на "периферії" та функціонували лише у певній підсистемі. 

Такими одиницями є терміни, професіоналізми, жаргонізми та сленгізми 

[69, с. 3-4]. Виникнення лексичних одиниць кіногалузі детерміноване 
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соціокультурними чинниками та є відображенням важливих реалій 

сучасності. 

Завдяки своїй відкритості та динамічності, мовна система знаходиться 

у постійному стані розвитку, який уподібнюється до еволюції живого 

біологічного організму [217; 201], що призводить до кількісних та якісних 

змін. Найбільш суттєвих змін вона зазнає саме на лексичному рівні у вигляді 

інноваційних змін, насамперед у результаті створення неологізмів, за 

рахунок міграції лексичних одиниць від ядра до ближньої або дальньої 

периферії та навпаки, внаслідок повного виходу лексичних одиниць у 

позамовний простір у зв’язку із втратою ними комунікативної актуальності.  

Словник будь-якої мови збагачується, насамперед, за рахунок 

неологізмів – слів або зворотів, що створені для позначення нових предметів, 

явищ, процесів тощо, а також у результаті узуалізації мовною спільнотою 

лексичних одиниць, що знаходились на периферії її системи та були 

обмежені функціонуванням у складі певних підсистем (підмов) [70, с. 6-7].  

Процес неологізації має соціальний характер, оскільки є відгуком 

мовної системи на потреби її носіїв: виникає нова реалія (нове поняття), що 

породжує необхідність лексичної номінації. На узуалізацію нової мовної 

одиниці впливають такі чинники, як ступінь важливості об'єкту номінації для 

носіїв певної мови, смислова ємність та мовленнєва зручність інноваційної 

лексеми, популярність номінативної одиниці серед широкого кола мовців 

тощо. 

Аналіз останніх неологізмів кінематографічної галузі [230; 287] 

дозволив виявити певні тенденції розвитку мови. На сучасному етапі 

спостерігається тісний взаємозв’язок кіногалузі із сучасними комп’ютерними 

та інтернет технологіями. Утворились такі одиниці, як bitcom  (bit + sitcom) – 

"коротке відео у стилі ситкому, доступне в інтеренеті", SGI (special effects) 

fatigue – "відчуття розчарування або нудьги від надлишку спецефектів", 

dronestagram – "фото або відео, відзняте з безпілотника", dronie 

(drone + selfie) "селфі-відео, відзняте безпілотником", instamentary 
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(instant + documentary) – "документальний фільм про нещодавні події", 

відзнятий достатньо швидко, machinima (machine + cinema) – "машиніма" 

(кинематографія на основі 3D комп’ютерних ігор), multipath movie – 

"інтерактивний компакт-диск або інтернет-фільм, який дозволяє глядачам 

обрати з декількох різних сюжетних ліній", nth-screen – "технологія 

синхронізації декількох екранів", reborn-digital – "оцифрований та 

збережений в онлайновому архіві об’єкт  або пов'язаний із ним предмет, що 

полегшує доступність", second screening  - "використання мобільного 

пристрою для відстеження та опублікування коментарів у соціальних 

мережах про те, що ви дивитесь на телебаченні або в кінофільмах", tradigital 

– (traditional + digital) – "мистецтво поєднання як традиційних, так і 

комп'ютерних технологій (особливо в анімації)", webisode - "телевізійний 

серіал, зроблений для онлайн-перегляду". 

Ще одну чисельну тематичну групу неологізмів складають лексеми на 

позначення нових, міксованих жанрів: cli-fi (climate + fiction) – 

"літературний, або кіножанр, що зображає антиутопічні сюжети про Землю, 

зокрема, під впливом глобальних кліматичних змін", glurge – 

"сентиментальна історія, яку розповсюджують електронною поштою, а також 

жанр, який ілюструє такі історії", geriaction (geriatric + action) – "фільм у 

жанрі екшену, який знімає "підстаркуватих" акторів у головних ролях, 

hicksploitation (hick + exploitation) – "теле- або кіножанр, який стереотипно 

зображує людей сільської місцевості, особливо з Південної Америки, 

legacyquel (legacy + sequel) – "фільм, що має подовжену франшизу з новим 

(більш молодим) актором", microcinema – "жанр фільму, в якому 

представлені фільми з низьким рівнем бюджету, зняті головним чином на 

цифрове відео, редаговані на комп'ютері, а потім поширені на відеокасетах 

або через Інтернет; низькобюджетні фільми mockbuster (mock + blockbuster) - 

"мокбастер (низькобюджетний фільм, який знімається на ту саму тему, що і 

популярний блокбастер)", movieoke  (movie + karaoke) – "форма розваг, в якій 

людина озвучує сцени із фільму, а беззвучна версія кінотвору відтворюється 
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у фоновому режимі", filmanthropy (film + filanthropy) – "створення кіно, яке 

має на меті привернення уваги та збирання грошей для благочинності", op-

doc (optimal documentary) – "короткий документальний фільм з упевненим 

ставленням до поточних або історичних подій або сучасного життя", requel – 

"рімейк фільму з продовженням сюжетної лінії", screwball noir – "фільм, який 

поєднує античні та комедійні сцени з похмурою або тіньовою атмосферою", 

slow cinema – "жанр фільму, що показує тривалі переживання та фокусується 

на деталях та настрої, а не на розповіді", smoxploitation (smoke +exploitation) - 

"описує фільми чи відеоролики, які еротизують акт куріння сигарети", 

spinach cinema – "не дуже цікаві фільми, але рекомендовані як ті, що варті 

перегляду", stalkumentary (stalk + documentary) – "документальний фільм, у 

сюжеті якого – пошук людини", wire-fu (wire + kung-fu) – "кіно, в якому 

актори виконують рухи кунг-фу, завдяки технічним засобам, що дозволяють 

їм злетіти до стелі" тощо. 

Також слід зазначити, що не тільки кінематограф як соціокультурний 

інститут має значний вплив на соціум, але також, навпаки, важливу роль у 

розвитку кінематографа відіграють шанувальники, які підтримують 

взаємозв’язок зі своїми кумирами та роблять свій внесок, долучаючись до 

кінопроцесу. Відтак, номінативна одиниця fan edit позначає "версію 

кінострічки, пісні або іншого витвору мистецтва, яка була створена не самим 

виконавцем (актором), а його фанатом-аматором", fanfic – "сюжети та історії, 

написані фанатами телешоу або кінострічки", set-jetting – "мандрівки місцями 

зйомок відомих фільмів", sideways effect – "збільшення або зменшення 

попиту на вино або сорт вин, згаданих у фільмі", finishability – "така 

характерна риса книжки, фільму або пісні, що змушує дочитати, додивитись, 

дослухати до кінця", celebrity worship syndrome – "синдром культу зірки", та 

зворотній процес – hate-watch – "дивитись телешоу або фільм за участю 

актора, якого терпіти не можеш" тощо.  

Новими способами та прийомами фільмування є critter-cam – "камера, 

причеплена до дикої тварини", defictionalization – "явище, коли об’єкт з 
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фільму або книжки створюють у реальному світі", synthespian (synthetic + the 

spian) – "штучний, несправжній актор – персонаж гри або анімаційного 

фильму", який протиставляється живій масовці warm prop, що дедалі рідше 

можна зустріти на знімальному майданчику, оскільки її можна замінити 

віртуальною за допомоги комп’ютерних технологій. До сучасних тенденцій 

перегляду фільмів належать реалії, позначені номінативними одиницями 

cinemad (cinema + advertising) – "реклама, яку показують перед переглядом 

фільму", credit-cookie – "десерт (сцена після титрів)", guerrilla drive-in – 

"партизанський", неофіційний кінотеатр, розташований у незвичному місці, 

де фільм демонструють на стіні будівлі". 

Слід проте зазначити, що мова, як складна динамічна система, 

знаходиться у стані постійного розвитку, який відбувається через 

самоорганізацію та саморегуляцію. Для підтримання балансу – гомеостазу – 

лексична система повинна постійно оновлювати свої ресурси. Поява 

неологізмів неминуче призводить до архаїзації певних елементів. 

Відбувається певний перерозподіл лексичних одиниць за критерієм 

соціальної актуальності та комунікативної релевантості.  

Кінематографічна сфера є унікальною за своєю природою, оскільки за 

відносно короткий термін часу зазнала великої кількості змін та не тільки 

адаптувалась до них, але й успішно розвивається. Такі синергетичні ознаки 

характерні і для словника цієї сфери. З появою неологізмів у лексичній 

системі відбуваються процеси регуляції кількісного та якісного складу 

словника, який миттєво реагує на актуальні потреби мовців. Тому лексеми, 

які вербалізують застарілі поняття, відходять до лексичної периферії. 

До таких одиниць належать історизми – стійкі вирази і окремі лексико-

семантичні варіанти багатозначних слів, що не мають синонімів, 

відрізняються вузькістю семантики, та позначають предмети як 

матеріального, так і духовного світу минулого, які мають національно-

культурну специфіку. Під впливом екстралінгвальних факторів ці лексичні 
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одиниці переходять у пасивний словник, але часто зустрічаються у текстах на 

історичну тематику [114, с. 95]. 

Кінематограф розвивався дуже стрімко та динамічно саме завдяки 

технічному прогресу та суспільним процесам. Стара техніка заміщувала 

нову, а слова на її позначення виходили із лексикону мовців за втрати 

актуальності. Масовий інтерес до кіно, який, з одного боку відображав реалії 

тогодення, а з іншого боку, створював нову реальність на екрані, спричинив 

його активний розвиток.  Так виникали нові жанри, принципи фільмування, 

музичного супроводу, а згодом – цілої індустрії, яка зайняла домінуючі 

позиції у сфері розваг та дозвілля. Усі інноваційні явища миттєво знаходили 

своє відображення у мові у  вигляді нових лексичних одиниць (неологізмів). 

Одночасно лексична система звільнялась від застарілих номінацій, референти 

яких втратили свою актуальність. 

Як зазначає С. О. Швачко, "у кожній мові під дією зовнішніх і 

внутрішніх чинників її розвитку постійно відбуваються два паралельні 

процеси – народження і старіння слів. Хоч обидва ці процеси протилежні, 

причому перший із них випереджає другий, проте вони тісно взаємозв’язані й 

характеризуються тривалістю і поступовістю перебігу" [185, c. 7]. 

Синергійність процесу неологізації та архаїзації вбачаємо у когерентній 

саморегуляції всіх одиниць лексичної системи, що дозволяє підтримувати її 

гомеостаз. 

Так, наприклад, історизми із словотвірним компонентом silent втратили 

свою релеванстність на сучасному етапі, але функціонують в межах 

лексикону відповідного історичного періоду кіно. До них належать також 

номінативні одиинці film bin – "корзина для фільму", can – "коробка для 

плівки", nickelodeons – "тип перших кінотеатрів, до яких вхідна плата 

складала п’ять центів". Великі бобіни із плівкою відійшли до історії, на зміну 

їм пришла "віртуальна плівка", яка не потребує особливих умов для 

зберігання. Застаріли такі технічні засоби, як kinetograph, kinetoscope, 

bioscope. Такі способи фільмування, як back projection, day-for-night-shot 
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відійшли до історії, а на зміну прийшли нові методи зйомки – 

bluescreen/greenscreen processing. Відповідно, якщо зникають реалії, то слова, 

що їх позначають, втрачають комунікативну актуальність.  

Отже, такі процеси як неологізація та архаїзація є механізмами 

саморегуляції та самоорганізації синергетичної за своєю природою словника 

кіногалузі. Завдяки своїй відкритості, лексична система знаходиться у 

постійній взаємодії з навколишнім середовищем, отримуючи інформацію та 

адаптуючи її. Та, водночас, принцип дисипативності дозволяє системі 

регулювати процеси отримання інформації розсіюванням тих вербалізаторів, 

які втратили свою актуальність. Це дозволяє системі не 

перенавантажуватись, а також не відчувати нехватку мовних засобів, що і є 

прикладом саморегуляції складної системи. 

 

4.3 Самоорганізація англійськомовного лексикону кінематографії 

 

4.3.1 Морфологічні способи творення конституентів галузевого словника 

кіно 

 

Важливим параметром дослідження самоорганізації складних систем є, 

на нашу думку, визначення основних способів вербокреації. Словотворчий 

аналіз дозволяє встановити найпродуктивніші моделі творення нових слів, а 

також виявити загальні тенденції мовного розвитку. Серед основних способів 

творення неологізмів виокремлюють морфологічні, до яких належать 

афіксація, основоскладання та всі види скорочень, а також семантичні – 

семантична деривація, конверсія. Суть морфологічних способів вербокреації 

полягає в тому, що у результаті їх дії лінгвальна система поповнюється 

одиницями, які мають високий ступінь семантико-морфологічної 

вмотивованості, а отже, мають більший потенціал узуалізації.  

Розглянемо детальніше морфологічні способи творення неологізмів 

словника кіногалузі. Одним з найрозповсюдженіших способів словотворення 
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досліджуваного лексикону є афіксація, яка полягає в приєднанні 

дериваційних афіксів до кореня або основи [73, c. 42]. Словотвірна структура 

новоствореного слова передбачає наявність кореня або основи, афіксу та 

моделі, на основі якої відбувається приєднання афіксу до твірної основи, при 

цьому необхідно враховувати, що афікс реалізує свої значення не ізольовано, 

а в поєднанні зі словом-основою.  

Словоскладання (основоскладання) – це морфологічний спосіб 

словотворення, який також належить до найбільш продуктивних в 

англійській мові, що пояснюється її аналітичним ладом та широким 

використанням порядку слів як засобу вираження лексико-граматичних 

відносин [84, c. 71]. Складне слово складається з двох або більше 

повнозначних основ, які можуть вживатися в мові самостійно.  

Скорочення — це процес зменшення числа фонем і / або морфем слова 

або словосполучення без зміни їх лексико-граматичного значення (категорії), 

в результаті чого з'являється нова номінативна одиниця або варіант вихідної 

одиниці [62, c. 93].  

Серед одиниць кінематографічного лексикону найрозповсюдженим 

типом афіксації є суфіксація – приєднання суфіксів до кореня чи основи [63], 

наприклад adaptator, cartoonist, commentary, talkie, dubbing etc.  

Продуктивність цього способу словотвору визначається кількістю 

похідних лексем, утворених від кореневої основи, наприклад adapt – adaptor 

– adaption – adaptation – adaptator – adaptable – adaptability; act – actor – 

action – actable – acting – act call; Disney – to disney – to disneyfy –

disneyfication – disneyization-disneyspeak; Rambo – ramboism – ramboesque – 

Rambo killing; Avatar – avatard – avatarded, Hollywood-hollywooden etc.  

Відтак, існує декілька моделей, за якими формуються словотвірні гнізда: 

(Див. рис. 4.2) 
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Рис. 4.2 

Модель 1: Словотвірне гніздо з основною Disney 

                                                                      

                                                                disnify  → disnification 

                                                                disniization   

                                                                disneyspeak   

  

Модель 2: Словотвірний ряд похідних із суфіксом –or 

 

                                                                actor               

                                                                  director 

                                                                  conductor      

 

Модель 3: Словотвірний ряд дериватів з префіксом docu- 

 

                                                         docufilm  

                                                         docudrama 

                                                          docusoap 

 

Слід зазначити, що одним із способів суфіксації стилістично 

маркованої лексики кіногалузі є додавання до кореню суфіксу -іе (talkie, 

brifie, barkie, dronie, selfie). Цей суфікс є одним із найуживаніших сленгових 

суфіксів в англійській мові. Він має іронічне забарвлення, і тому слова, які 

були утворені за допомогою цього суфіксу, вживаються в межах 

неофіційного спілкування [67, с. 26; 125]. Це і зумовлює приналежність 

вищезазначених лексем до жаргону та сленгу. 

Зазвичай значення афіксальної похідної лексеми є мотивованим, 

наприклад суфікс -fy означає "make, make into," [283]. Тому, за участю 

словотвірної моделі N+-fy виникає похідна одиниця з семантико 

Disney 

docu- 

 

-or 
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морфологічною вмотивованістю disnify, що надавати чомусь властивостей 

диснеївських мультфільмів.  

Проте значення нового слова не завжди виводиться із суми значення 

твірного слова і словотворчого афікса. Часто в процесі афіксації відбувається 

певний семантичний зсув. Суть цього процесу полягає в тому, що 

новоутворене слово зазначає семантичних модифікацій і повністю змінює 

своє первинне значення. Так, наприклад,  значення одиниці  blinkies – 

"кінофільм" зумовлене значенням кореневої основи blink - "блимати", 

"миготіти". Кінофільм, який представляв собою стрічку кіноплівки, яка під 

впливом часу та користування руйнувалась, мерехтів на екранах від 

неякісного зображення. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку англійської мови, зокрема 

словника кінематографічної галузі, дозволив виявити "сучасні" словотворчі 

афікси, які відрізняються від традиційних тим, що можуть функціонувати як 

суфікси, так і лексеми. Як зазначають науковці [70, с. 42], першим кроком у 

афіксалізації лексеми слід вважати її входження до складу композитів як 

одного з компонентів. Якщо за аналогією до складного слова утворюється 

низка неологізмів із незмінним компонентом, останній може поступово 

перетворитися на словотворчий формант. Необхідною умовою афіксалізації 

компонента композита є його серійність – участь у творенні цілої низки слів, 

у складі яких цей елемент має типізоване, узагальнене значення. Чим більше 

слів із певним елементом зустрічається у мові, тим більше підстав вважати 

його афіксом, а не компонентом складного слова. Таким чином, подібний 

компонент виступає в ролі меристеми і здатен утворювати нові одиниці за 

принципом фрактальної самоподібності. 

Найпродуктивнішими словотворчими елементами англійськомовного 

кінословника на сучасному етапі можна виділити: префікс docu- (docudrama, 

docutainment, docusoap, documusical, docuhistory, docucreation, docugandist), 

суфікс -umentary (stalkumentary, mockumentary, dawkumentary, shockumentary,  

spoofumentary, suckumentary, rantumentary, fakeumentary), суфікс -wood 
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(Hollywood, Bollywood, Chollywood, Baliwood, Lollywood, Kollywood, 

Nollywood, Pinoywood), суфікс -ploitation (hicksploitation, smoxploitation, 

blaxploitation, bayploitation, jewsploitation, carsploitation, artsploitation), суфікс 

-phile (filmophile, cinephile, docuphile, germanophile) та суфікс -(fic)ation 

(gamification, disneyfication, defictionalization, perfornication). 

Наведені приклади свідчать про те, що лексична система може 

прилаштуватися до нової комунікативної необхідності шляхом створення 

номінативних одиниць із спільним формантом. Оскільки англомовний 

словник кінематографічної сфери є підсистемою мовної суперсистеми, то він 

на своєму мікрорівні відбиває ті тенденції розвитку, які притаманні загальній 

мовній суперсистемі.   

Наступним важливим способом поповнення словникового складу 

лексикону кінематографічної галузі є основоскладання (22% від усіх одиниць 

лексикону складають лексеми, утворені цим способом). Основоскладання є 

продуктивним з огляду на типологічні особливості англійської мови.  

Складні слова також прийнято вважати цільнооформленими 

лексичними одиницями, які утворено з двох чи більше основ [16, c. 129]. 

Слід зазначити, що термін "цільнооформленість", запропонований 

А. І. Смирницьким, виражає змістовну цільність, тобто підкреслює те, що 

предмет чи явище мислиться як одне ціле, хоча і складається з різних 

компонентів. Проте, для композитів такого типу часто характерною є 

універбація, тобто збереження компонентами деривата власної семантики. 

Таким чином, значення похідного слова можна вивести із семантики його 

складових, і серед таких одиниць зустрічається велика кількість термінів [26, 

с. 176].  

Складне слово містить дві чи більше твірних основ, які є еквівалентами 

лексичних одиниць, що можуть функціонувати в мові самостійно. Отримані в 

результаті основоскладання слова утворюють єдине поняття, яке не дорівнює 

сумі значень його конституентів, а є більшим за ньго [16, c. 127; 169, с. 268], 

наприклад flash + back = flashback, blind + booking = blind-booking, camera + 
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man = cameraman, copy + right = copyright, camera + man = cameraman, back 

+ drop = backdrop, born + stormer = bornstormer, catch + word = catchword, 

cinema + goer = cinemagoer,  cinema + marionette = cinemamarionette, screen + 

play = screenplay, book + end = bookend, cyber + punk = cyberpunk, cinema + 

therapy = cinematherapy etc. 

 Багатьма дослідниками відзначається, що найбільш продуктивною 

моделлю основоскладання є Прикметник+Іменник [118, с. 34-35], наприклад 

blind-booking, soundproof, doublewalker. Але результати нашого дослідження 

показують, що найпродуктивнішою моделлю творення композитів в 

досліджуваному лексиконі є Іменник+Іменник, наприклад cinemagoer, 

cameraman, copyright, screenplay, viewfinder та ін. Також зустрічаються 

похідні, створені за моделлю Іменник+Прислівник (flashback, underplay) та 

Дієслово+Іменник (catchword, watchdog, clapboard, whistleman). 

Слід зазначити, що в сучасній лінгвістичній літературі ведеться 

дискусія стосовно розмежування складного слова та словосполучення. 

Найбільш дискусійним є питання про формування похідних за моделлю 

Іменник+Іменник. Деякі лінгвісти вважають, що "будь-яка послідовність 

двох іменників у називному відмінку не може бути синтаксичною 

послідовністю, тобто словосполученням, тому що за принципом "tertium non 

datur" вона повинна розглядатись як складне слово" [115, с.71]. Однак у 

більшості випадків відмінність складного слова від словосполучення 

виявляється структурно. 

Існують два підходи до розмежування складного слова та 

словосполучення: формально-структурний та семантичний. Перший було 

запропоновано О. І. Смирницьким, який наполягав на первинності 

цільнооформленості, критеріях злитості написання та морфологічного 

статусу компонентів [142, c. 21]. Однак вказівка на те, що 

цільнооформленість сама собою виражає відому значеннєву цілісність, 

підштовхнула деяких його послідовників до формування другого підходу – 
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семантичного, – визнання первинності значеннєвої цілісності й вторинності 

способу її оформлення [176, c. 35]. 

Розглядаючи семантику композитів, можна зауважити, що значення 

складного слова складається із суми значень його конституентів. Так, 

наприклад складне слово flashback номінує "зворотний кадр", 

"ретроспекцію". Значення даного слова складають такі елементи як flash 

("спалах") + back ("назад");  blind-booking (blind – "сліпий", booking – 

"купівля") – це купівля фільмів "наосліп", тобто не знаючи, що саме обираєш; 

cinemagoer – "кіноглядач" (тобто та людина, яка ходить в кіно), cameraman 

("оператор") – людина з камерою, а композит copyright, в свою чергу, має 

значення ("авторське право"), а також watchdog – "сторожовий пес", яким 

жартівливо номінують кіноцензора. 

Слід зазначити, що аналіз композитів доводить, що словоскладання не 

є одним з найпродуктивніших способів творення нових слів лексикону 

кіногалузі, проте значно "популярнішими" є багатокомпонентні лексичні 

одиниці. Це пов’язано із тим, що лексикон кіногалузі тісно пов'язаний з 

іншими поняттями, які вербалізуються як загальнолітературними одиницями, 

так і галузево-термінологічними. Як зазначають науковці [26, с. 179], щоб 

показати приналежність одного поняття до іншого, більш загального, для 

того, щоб визначити їх сумісність або щоб виразити їх сутнісну 

характеристику, використовують терміни, до складу яких входить декілька 

лексем. Це пояснюється високим потенціалом до самоорганізації мовної 

системи, що полягає в тому, що утворення багатоскладових слів внаслідок 

сполучення багатоморфемних основ є репелером, оскільки такий спосіб 

вербокреації перешкоджав би їхньому адекватному функціонуванню і мав би 

неприйнятне графічне та фонетичне оформлення.  

Термінологічні одиниці кінематографічної галузі можуть бути 

двокомпонентними: courtroom drama, cross cutting, dark horse, double take, 

anthology film, back projection, blue screen, Alan Smithee film, ambient light, 

body doubler, camera movement, fast motion, line producer, midnight movies, 
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second banana etc.; та багатокомпонентними: gag based comedies, gender 

bending role, guilty pleasure film, locked down shot, 180 degree rule, zoptic 

special effects, special effects equipment, box office smash, behind the scenes, 

above the line, fifteen minutes of fame, "fish out of water" tale, flash in the pan, 

point-of-view editing, three-point lighting, cut to the chase etc. 

С. М. Єнікєєва зазначає, що утворення та функціонування таких 

полікомпонентних лексичних одиниць є прагматично обумовленим, оскільки 

виникають внаслідок необхідності заповнення лакун номінативного 

характеру та можливості економно виразити поняття в межах одного слова та 

часто використовуються учасниками конунікативного акту задля більш 

повного задоволення номінативно-комунікативних потреб [58]. Лексичні 

одиниці, утворені таким способом, мають широке розповсюдження серед 

інших лексем у межах англійськомовного кінословника та мають великий 

синергетичний дериваційний потенціал, оскільки такий спосіб номінації 

дозволяє називати сучасні пристрої складного устрою, або детально 

характеризувати поняття професійної сфери та їхні особливості.  

Наступним способом організації словника кінематографу є 

скорочення, тобто процес зменшення кількості фонем і/або морфем в 

існуючих в мові словах або словосполученнях без зміни їхнього лексико-

граматичного значення/категорії, внаслідок чого з’являється нова 

номінативна одиниця або лексико-семантичний варіант вихідної одиниці. Під 

час цього процесу може відбуватися певний семантичний зсув. 

Скорочення лексичних одиниць бувають трьох типів:  

1. усічені слова (pic, exec, distrib); 

2. літерні абревіатури (CGI,CU, MPAA); 

3. телескопізми (cineplex, filmama, kodactor, rom-zom-com, cridiot, 

setiquette) [16, c. 161]. 

Як зауважує В. А. Судовцев, у сучасній науковій літературі 

англійською мовою спостерігається тенденція до збільшення кількості різних 

скорочень усіх морфологічних класів слів, утворення нових шляхом 
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скорочення вже існуючих, що є наслідком інформаційної оптимізації 

повідомлень і прагнення комунікантів до мінімізації складності знаків [150, 

c.  61]. Це твердження є суголосним закону мовної економії, оскільки люди 

прагнуть економії не тільки часу, але й лінгвальних ресурсів під час 

здійснення комунікації, що спричиняє виникнення та розповсюдження 

номінативних одиниць, створених цими способами. 

В. В. Калюжна також називає основною причиною появи скорочень 

економію і вважає, що лаконізм скорочень дозволяє збільшити кількість 

інформації, що передається в документі, не збільшуючи його обсягу. 

Абревіація спрощує репрезентацію матеріалу, що представлений 

багатокомпонентними словосполученнями, та полегшує сприйняття 

головного у тексті [79, с.100]. 

Відтак, на сучасному етапі розвитку англійської мови спостерігається 

зростання кількості усічених слів, зокрема в словниковому складі 

кінематографічної галузі можна знайти такі одиниці, як: prod (producer), 

distrib (distributor), sync (synchronization), pic (picture), Warner Bros. 

(Brothers), exec (executor). Зазвичай, усічені слова тісно пов’язані зі своїм 

повноскладовими прототипами та відрізняються від них стилістичним та 

емоційним забарвленням. Вихідні лексеми стилістично та емоційно 

нейтральні, а усічення, у свою чергу, – це нерідко їхні стилістично знижені та 

фамільярні варіанти [16, с. 163]. 

Такі повноскладові лексеми, як producer, distributor, synchronization, 

picture, executor є одиницями терміносистеми лексикону кіногалузі, тобто є 

термінами. А їхні усічені форми, у свою чергу, формують професійний сленг 

(жаргон) мовців цієї галузі. Вони мають дещо фамільярний відтінок значення 

та вживаються в повсякденному неофіційному спілкуванні.  

Абревіатури складають значну частину всього лексикону 

кінематографічної галузі кінця ХХ - початку ХХІ століття. Вчені зазначають, 

що абревіація є "характерною особливістю деривації на сучасному етапі" [93, 

с 58] та має високу дериваційну продуктивність [207].  



164 
 

Одним із типів абревіації є літерні абревіатури – слова, утворені 

шляхом складання початкових літер слів [16, с. 166-167]. Абревіатури 

номінують, загалом, науково-технічні терміни та назви громадських, 

державних та політичних організацій та ін. Продуктивність абревіації 

спостерігається серед термінологічних одиниць кінематографічного 

лексикону. Вони номінують загалом спеціальні терміни, складні назви 

технічних засобів та назви організацій. До першої групи належать такі 

одиниці, як CGI < computer- generated imagery, CU < close-up, f/x < special 

effects, FYC < for your consideration, LS  < long shot, OTS < over-the-shoulder 

shot, p.a < personal appearance, P.O.V. shot < a point of view shot, v.o. < voice-

over та ін. 

Лексеми VCK< video-cassette recorder, VTR < video tape recorder та 

DVD  < digital versatile disc є прикладами технічних засобів. Абревіатури 

MPAA < Motion Picture Association of America та NTSC < National Television 

System Committee, SMPTE < Society of Motion Picture and Television Engineers, 

afi < American Film Institute, iifa < international Indian film academy, MPEG < 

Moving Pictures Experts Group, DCFM < Distribution Channel Forensic Mark 

слугують прикладами назв організацій. Розвиток сучасних технологій сфери 

кінематографа сприяв виникненню ряду абревіатур з цифровими елементами, 

таких, наприклад, як 3D (D ˂ digital), 4D, 5D. Ці одиниці пов’язані, 

передусім, із виникненням та розвитком цифрового (digital) кіно – нового, 

сучасного етапу світового кінематографа.    

Таким чином, ми можемо простежити тенденцію до створення 

абревіатурних назв, які виникають внаслідок прагнення мовців до 

лаконічності. Особливість абревіації, як способу словотворення, полягає в 

тому, що вона спрямована на створення більш коротких порівняно з 

вихідними структурами (словосполученнями або реченнями) номінацій-

синонімів.  

Деякі поняття є досить комплексними за своїм змістом і тому їхнє 

мовне вираження складається з декількох окремих лексем, які вживаються 
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разом для номінації такого поняття. Внаслідок високої комунікативної 

актуальності таких комплексних понять, вживання об’ємних 

багатолексемних номінативних одиниць видається досить незручним з 

комунікативної точки зору, і тому мова як синергетична система 

підлаштовується під потреби мовців та формує більш короткі номінативні 

засоби – абревіатури та акроніми. 

Розвиток цифрових технологій, і як наслідок розвиток кінематографа, 

понесли за собою низку номінативних одиниць, які створені способом 

абревіації. До таких можна віднести 3D < 3 dimensional, HD < high definition, 

DLP < Digital light Projection, D-ILA < Digital - Image Light Amplifier, CGI < 

computer-generated imagery, DCI – Digital Cinema Initiatives, VPF – Virtual 

Print Fee, VOD – video on demand, DCI < Digital Cinema Initiatives, DCDM < 

Digital Cinema Distribution Master, DCDM < Digital Cinema Distribution 

Master, DCP < Digital Cinema Package, DI <The Digital Intermediate, DSM < 

The Digital Source Master, HDTV < High-definition television, KDM < Key 

Delivery Message та багато інших. 

Виникнення такої кількості абревіатур пояснюється прагненням 

мовців до спрощення процесу мовлення, тим більш, що із еволюцією 

устрою самих технологій ускладнюється їх номінація, з’являється велика 

кількість багатокомпонентних слів та словосполучень. Слід зазначити, що 

абревіатури називають не певний предмет, а цілу систему та сукупність 

предметів з її характеристиками. Можна сказати, що із розвитком новітніх 

технологій, кількість абревіатур різко зросла. Це пояснюється тим, що 

абревіатури легко "приживаються" у мові, оскільки мовці швидко 

адаптують їх та вживають у своєму скороченому варіанті. Широке 

вживання абревіатур призводить до закріплення у свідомості носіїв мови 

їхнього значення, і тому сприяє їх подальшій узуалізації. 

Без сумніву, цифровий кінематограф використовує всі досягнення 

останніх десятиліть. Технології не стоять на місці, а розвиваються 

шаленими темпами. Так, цифрове кіно стало новим віртуальним світом, у 
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якому люди можуть відчути все: колір, звук, спецефекти, які створюють 

ілюзію присутності. Технологія 5D дає змогу відчути середовище 

кінофільму навіть фізично: через дотик, запах, рухи. Це справді неймовірні 

відчуття, які роблять перегляд яскравішим та динамічнішим. Технічний 

прогрес постіно еволюціонує, рухається вперед, і тому цифровий 

кінематограф – це лише одна із стадій розвитку, яка, рано чи пізно, 

перейде в іншу стадію. 

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 

сучасні мультимедійні технології поглинули всі сфери людського буття, і 

сфера кінематографа не є винятком. Розвиток сучасних технологій сприяв 

переходу кіно на новий етап свого розвитку  – цифровий кінематограф. 

Цифрове кіно означає нові технології та методи фільмування, які, у свою 

чергу, мають своє відображення у мові. Лексикон сучасного кіно значно 

поповнився новими номінативними одиницями, які позначають 

інноваційні реалії сучасного кінематографа. Зокрема, значну кількість слів 

складають абревіатури, оскільки вони відображають сучасну тенденцію до 

економії мовних засобів та до спрощення мовлення. Усі ці явища сприяли 

розвитку професійного словника кіногалузі.  

У ХХ столітті набув розповсюдження такий спосіб словотворення, як 

телескопія. Телескопією називають такий спосіб словотвору, за якого нове 

слово виникає зі злиття повної основи одного вихідного слова з усіченою 

основою іншого або зі злиття двох усічених основ вихідного слова. Значення 

новоутвореного слова включає в себе повністю або частково значення його 

структурних компонентів [57, с. 22]. Телескопія за своєю суттю є 

"гібридним" способом словотвору [159; 156].  

Серед одиниць лексикону кіногалузі можна виділити слова, утворені 

телескопійним способом. Результати дослідження одиниць ілюструють той 

факт, що основними структурними елементами в складі слів-телескопізмів є 

такі одиниці, як cine(ma)- (cinemaddict, cinemag, cinemake, cinemama, 

cinemarionette, cinecamera, cineaste, cinemelodrama, cinementhusiast, 
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cinemexploration), film- (filmama, filmite), kod(ak)- (kodactor, kodactress), 

screen- (screenette).  

Елемент –plex, що є "уламком" слова complex, був утворений у 

результаті усічення цього слова. Похідні, утворені за участю цього усіченого 

слова мають значення "комплекс кінотеатрів, розміщених в одному 

приміщенні"  (cineplex, multiplex, movieplex) Комплекс twelveplex нараховує 

дванадцять таких залів в одному кінотеатрі.  

Лексеми зі словом cine(ma)- мають значення приналежності до 

кіногалузі. Так, наприклад, cinemag (cinema+magazine) має значення 

"кіножурналу", cinecamera – "кінокамера", cinemelodrama – "кіномелодрама" 

і т. д.  

Виникнення лексем із структурним елементом kodak пов’язане із 

виникненням бренду камер Kodak в світі кінематографа. Датою офіційної 

реєстрації цієї марки є 4 вересня 1888 року, а вже в 90-х роках ХІХ століття 

слово Kodak вживається синонімічно зі словом camera [283]. Тому кінець 

ХІХ – початок ХХ століття слід вважати періодом виникнення лексичних 

одиниць із елементом kod(ak) - (kodactor, kodactress), які мають значення 

"кіноактора" та "кіноакторки".  

За механізмами творення та структурною будовою телескопійні слова 

можуть бути поділені на наступні групи: 

1) злиття першого неповного слова з другим повним, наприклад: 

cinecamera ˂ cinema+camera, cinemelodrama ˂ cinema+melodrama, 

cinemexploration ˂ cinema+exploration, cinementhusiast ˂ cinema+enthusiast, 

kodactor ˂ kodak+actor, kodactress  ˂ Kodak + actress, tradigital ˂ 

traditional + digital, geriaction ˂ geriatric + action, cridiot ˂ critic + idiot; 

2) злиття першого повного слова з другим неповним, наприклад 

twelveplex  ˂ twelve+complex, multiplex ˂ multi+complex, filmite ˂ film + 

flickerite, screenette ˂ screen + marionette, bitcom  ˂ bit + sitcom, 

dronestagram  ˂ drone + Instagram, dronie ˂ dron + selfie,  webisode ˂ web + 
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episode, mockbuster ˂ mock + blockbuster, movieoke ˂ movie + karaoke, wire-fu 

˂ wire + kung-fu; 

3) злиття двох та більше неповних слів (cinemag ˂ 

cinema+magazine, instamentary ˂ instant + documentar, cli-fi ˂ climate + 

fiction, rom-zom-com ˂ romantic + zombie + comedy);  

4) злиття двох основ з елементом накладення однієї основи на іншу, 

так звані "гаплологи" [182; c. 12] (cinemaddict, cinemake, filmama, setiquette).  

Наведені вище приклади ілюструють той факт, що існує багато 

комбінацій утворення слів-телескопізмів. А також, слід зауважити, що 

більша частина подібних лексем має стилістичне та емоційне забарвлення. 

Вони належать до жаргонної та сленгової лексики кіногалузі та 

характеризуються зниженими конотаціями та деякою фамільярністю.  

Таким чином, в процесі створення конституентів кінематографічного 

лексикону важливу роль відіграє закон мовної економії як один із проявів 

саморегуляції лексичної системи, дія якого знаходить своє відбиття у 

створенні лексичних одиниць таким способом словотвору, як скорочення 

(усічення, абревіатури та телескопізми), що дозволяє наголосити на  

тенденції економії мовних ресурсів, з однієї сторони, а з іншої – на 

необхідності поповнення арсеналу виражальних засобів. Перебіг такого 

дуалістичного процесу уможливлюється завдяки механізмам синергетичної 

самоорганізації та саморегуляції лексикону кіногалузі, які сприяють, з одного 

боку, його поповненню одиницями з семантико-морфологічною 

вмотивованістю, а з іншого – модифікацію нових формальних та 

семантичних варіантів лексем за допомогою усічення та абревіації.  
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4.3.2 Семантичні способи творення англійськомовних лексичних одиниць 

кінолексикону 

 

До семантичних способів творення англійськомовних лексичних 

одиниць кінолексикону належать семантична деривація та конверсія, суть 

яких полягає у змінах семантики твірних слів із збереженням їхньої форми. 

Семантична деривація, як особливий вид функціональної деривації, є 

проявом внутрішньорівневої функціональної трансорієнтації лексисчних 

одиниць. Цей спосіб словотворення передбачає переосмислення слів, 

використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них 

функції – функції надання імені [60, с. 141; 168]. 

Семантична деривація ґрунтується на людській здатності зіставляти 

різні предмети, явища та поняття [180, c. 271], позначає процес та результат 

семантичних переходів [68, c. 13]. Під цим способом словотвору розуміється 

еволюція семантичної структури слова, поява в нього нових лексико-

семантичних варіантів, тобто самостійних семантичних різновидів слова, 

його нових значень. Семантичні відношення між значеннями 

полісемантичного слова розглядаються як похідність, яка відрізняється від 

лексичної відсутністю формальних показників [72, с. 94]. У цьому визначенні 

підкреслюється еволюція саме семантичної структури слова, оскільки 

семантична деривація значно відрізняється від решти способів словотворення 

відсутністю певної моделі формування нових слів.     

Виникнення нових значень у вже існуючих словах є результатом 

функціональної мобільності лексики, її руху від периферії системи до ядра та 

навпаки, а також пересування усередині периферії [70, с. 309]. С. М. Єнікєєва 

зазначає, що "утворення нових семантичних варіантів лексичних одиниць 

також слід розглядати як явище словотвору, оскільки в результаті 

семантичної деривації формуються нові за змістом лексеми, що 

використовуються для номінації інноваційних явищ дійсності" [60, с.54], а 

суть таких семантичних трансформацій полягає в "перебудові твірного слова 
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без зміни морфемного складу шляхом метафоризації та метонімізації" [60, 

с.  55]. 

Механізмами семантичної деривації виступають метафора та 

метонімія. При цьому під час семантичних трансформацій нові лексико-

семантичні варіанти можуть утворюватися в результаті спеціалізації 

(звуження) або генералізації (розширення) вихідного значення. Звуження 

значення слова вважається багатьма авторами найбільш розповсюдженим 

типом семантичного способу словотвору [178, c. 84]. Стосовно термінів 

варто говорити про звуження професійне, технічне, про спеціалізацію 

значення загально повсякденних слів, що призводить до утворення 

термінологічних одиниць [102, c.108].  

Як зазначалося вище одним з механізмів семантичної деривації є 

метафора, інтерес до якої у когнітивній науці пов'язаний з уявленням про неї 

як про ментальний процес, який має лінгвальне вираження. У такому аспекті 

метафора більше не розглядається як естетичний прийом, а досліджується з 

позиції її ролі як інструменту пізнання [117, с. 316; 221; 239]. На думку 

В.  М.  Телія, механізм метафоризації полягає в тому, що на основі подібності 

деяких ознак реалії, вже названої в мові, і реалії, яка позначається, 

утворюється новий ідеальний об’єкт – метафорично переосмислене значення 

імені з метою найменування нової реалії чи явища або ж створення деякого 

нового поняття в самому процесі його метафоричного іменування, де нові 

реалії отримали лише ім’я, де в акті метафоризації сформувалися і самі нові 

поняття, які отримали ім’я [158, c. 175]. 

Всі лексеми кіногалузі, що з’явились в результаті спеціалізації 

значення, означають більш вузькі поняття в порівнянні з загальновживаними 

словами, від яких вони утворилися. Зміна понятійного змісту слова 

відбувається завдяки переходу в новий лексичний шар. Так, наприклад, 

одиниця can (у перекладі з англ. – "банка", "коробка") набула значення 

"коробки для плівки" в терміносистемі кінематографа, що свідчить про 

звуження (спеціалізацію) значення твірної лексеми. Ще одним прикладом 
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спеціалізації може слугувати лексема camouflage ("камуфляж", 

"маскування"), яка отримала вузькоспеціальне значення "маскування 

кіноапарату". 

 Слід звернути увагу на те, що семантичний спосіб утворення термінів 

відрізняється від звичайного загальномовного семантичного словотворення. 

Якщо в загальновживаній лексиці шлях до нового слова йде через полісемію 

(внаслідок формування переносного значення, нового значення) і може 

завершитися утворенням слів-омонімів, що є доволі тривалим у часі 

процесом, то в термінологічному словотворенні цей спосіб має інший 

характер. Відбувається пристосування слів до нових значень без тривалої 

еволюції. При такому пристосуванні над словом здійснюються певні 

семантичні модифікації, а вже потім воно набирає відповідних граматичних і 

синтаксичних ознак. Метафора і метонімія, які в звичайних умовах служать 

для створення образності, у спеціальній номінації використовуються для 

утворення нових термінів [157, с. 213]. 

Переосмислення первинного значення слова шляхом метафоризації 

спостерігається, загалом, серед одиниць жаргонної лексики кінематографа. 

Так, наприклад, шанувальників кіномистецтва можна сміливо називати movie 

nut, оскільки вони "лузають" усі новинки, як горішки, знаються у здобутках 

та провалах світового кіно. Ці люди – не тільки справжні знавці, але й митці 

за сумісництвом.  

Кіноцензор censcissors, перш ніж вирізати плівку своїми "ножицями", 

має уважно та сумлінно передивитись та проконтролювати весь матеріал, як 

"сторожовий пес" watchdog. Така номінація кіноцензора відкрито 

характеризує зневажливе ставлення до його роботи, і разом із тим бажання 

уникнути його нагляду та контролю. Страх перед його "вироком" може 

прирівнюватись зі страхом зустрічі із сторожовим  псом. Ця лексема яскраво 

ілюструє процес метафоризації та навіть алегорії, адже у цьому випадку 

якості тварини перенесені на людину. Семантичний дериват внаслідок цього 

набуває негативної конотації. 
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Як зазначають науковці, метафоричне переосмислення посідає 

центральне місце у сленговому словотворі. Провідну роль метафори у 

формуванні семантичних сленгізмів пояснюють тим, що за її допомогою 

реалізуються специфічні номінативні властивості мови: предикація одному 

предмету ознак іншого шляхом зіставлення цих предметів або їхніх ознак 

[30, с. 29]. Важливою ознакою метафор є їхня семантична інформативність, 

оскільки вони спираються на образи, в яких зашифрована культурна 

символіка. Метафори здатні відобразити внутрішню природу явища, що 

вивчається, виявити його додаткові властивості [46, с. 38]. 

Знання законів пізнання допомагає простежити хід семантичного 

розвитку слова: рух від конкретного, як результат живого спостереження, до 

абстрактного характеризує семантичний розвиток багатьох слів, які 

одержують вторинне значення в результаті метафоричної зміни значень [46, 

с. 46]. Метафоричними за своєю семантикою є такі слова та 

словосполучення, як gem – "коштовна річ, перлина", що позначає "маленьку 

роль, зіграну блискуче". Дієслово to exaggerate – "грати з натиском" випливає 

із прямого значення "перебільшувати", лексема fat у словнику кіногалузі 

позначає "вигідне місце ролі", а дієслово to milk, яке означає "доїти", або 

"мати користь з чогось", набуло спеціалізованого значення "добиватись 

максимальної реакції (сміху, сліз, аплодисментів) у кіноглядачів". 

Словосполучення to chase a kite означає "забути роль" і випливає із значення 

"бігати за повітряним змієм" тобто "намагатись пригадати слова ролі", а 

heavy  позначає "злодія, негідника в кінофільмі".  

 Останній з наведених прикладів є полісемантичним всередині 

терміносистеми кіногалузі, оскільки має також значення "серйозної 

драматичної ролі". Слово action – "сценічна дія" у результаті семантичної 

деривації отримало значення "драматичного жанру фільму" action, що несе в 

собі нестримні дії головного героя, бійки, автомобільні переслідування, 

вибухи, стрілянину і тому подібне. 
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У переносному значенні вживаються також такі фразові одиниці, як: 

above the line, що позначають "важливі статті витрат, які пов'язані з 

підготовкою фільму  до виробництва (включаючи покупку прав на сценарій і 

юридичні процедури)", below the line – "змінна команда фільму (частина 

знімальної групи без фіксованої оплати праці; зазвичай всі, крім продюсера, 

сценариста, режисера і акторського складу)", catchphrase – "помітна 

реклама", screen chemistry - "зігратись" (вживається у випадку, коли актори 

гармонійно взаємодіють під час знімального процесу), click – "фільм, який 

має великий успіх" саме завдяки тому, що користується великим попитом 

серед інтернет-глядачів, які, в свою чергу, його "клікають". 

Окрім метафоричного перенесення значення, іншим мханізмом 

семантичної деривації є метонімія. Його суть полягає в регулярному або 

оказіональному переносі назви з одного класу об’єктів або окремого об’єкта 

на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з наявним за 

суміжністю, прилеглістю, залученістю до однієї ситуації або перенесення 

назви з одного предмета на інший, здійснений за ознакою суміжності [46, с. 

47]. Метонімія – це такий тип семантичних змін, при якому перенесення 

найменування на предмети або явища іншого роду здійснюються в силу 

існуючих реальних (або уявних) зв’язків між ними. При розвитку значення 

шляхом метонімії одне й те саме слово може називати частину і ціле, 

предмет і його вміст, предмет та його місцезнаходження або виготовлення, 

дію та результат, інструмент та результат його застосування, автора та 

створену ним річ [3, с. 77]. 

Прикладом метонімізації як механізму семантичної деривації є 

словосполучення to read a movie, яке вживається у переносному значенні. 

Відомо, що кіно неможливо читати, але якщо під час перегляду на екрані 

висвічуються субтитри, то кіноперегляд стає можливим саме завдяки 

читанню. Таким чином, відбувається перенесення якостей іншого предмету, 

наприклад, книги або журналу, на кінострічку. Подібний процес ілюструють 

також наступні приклади: лексема bottle має значення "кінознімального 
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об’єктива", а механізм метонімізації полягає у порівнянні об’єктива з банкою 

за формою, або у випадку fish eye – з оком риби; лексемою dummy можуть 

позначати не тільки "манекен, який замінює актора при зйомці небезпечних 

сцен", але й самого статиста, якого метонімічно наділяють властивостями 

манекену, адже він також замінює актора.  

Одиницею filler номінують "короткий фільм, який доповнює програму 

кіносеансу", але її первинне значення – "наповнювач", що свідчить про 

метонімізацію значення цієї лексеми – таким кінофільмом "заповнюють" час 

і він слугує певною "начинкою" ефірного часу. Ще за часів німого кіно 

кіноплівка отримала неофіційну назву gelatin, оскільки виготовлялась з 

матеріалу, у складі якого був желатин. Тому ця номінативна одиниця набула 

швидкого розповсюдження у професійних колах, а згодом, будучи 

перенесеною у вжиток масового загалу, зазнала певних лексико-семантичних 

модифікацій та отримала сленгову назву spaghetti, macaroni завдяки своїй 

довжині.  

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволяють 

наголосити на продуктивності семантичного способу творення нових слів як 

механізму самоорганізації системи галузевого словника кінематографа. В 

основу семантичної деривації покладене переосмислення первинних значень 

слів, яке відбувається за допомогою таких механізмів, як метафоризація та 

метонімізація. Ці механізми дозволяють розширити потенціал значень 

лексичних одиниць із повним збереженням їхньої форми. Такий тип 

словотвору характерний, більшою мірою, для сленгових, жаргонних та 

професіональних одиниць кінословника. 

Іншим семантичним способом самоорганізації кінолексикону є 

конверсія, під якою розуміють морфолого-синтаксичний спосіб 

словотворення, за якого нове слово утворюється без кількісної зміни 

основної форми вихідного слова та без застосування будь-яких лінійних 

словотворчих засобів [73, c. 43; 189], або "процес морфологічної транспозиції 

основи та зміну парадигми у вихідної одиниці" [98, c. 75]. Ми наполягаємо 
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саме на класифікації, згідно з якою конверсію слід вважати семантичним 

способом словотворення, адже вихідна лексема змінює тільки значення без 

модифікацій форми. 

Як зазначалось раніше, основною моделлю творення нових слів 

способом конверсії є перехід іменника в дієслово. На сучасному єтапі 

конверсія значно знизила свою активність і поступається всім іншим 

способам словотворення. Конвертовані одиниці, як показали результати 

досліджень, складають всього 1% від загальної кількості неологізмів. 

Цей спосіб творення нових одиниць, що входять до англійськомовного 

лексикону кінематографічної галузі, не є поширеним та характеризується 

незначною кількістю емпіричного матеріалу. Загальна маса слів, утворених 

способом конверсії, обмежена параметрами професійного вжитку. 

Прикладами конверсії в кінолексиконі можуть слугувати одиниці  to film (film 

→ to film) – "знімати фільм", to kodak (kodak → to kodak) – "фотографувати 

камерою Кодак", to screen (screen → to screen) – "демонструвати на екрані", 

"робити екранізацію". Деякі лексеми утворені способом конверсії з 

долученням афіксального способу – to unspool (spool → to unspool) – 

"демонструвати фільм", to disneyfy (Disney → to disneyfy) – "зображувати в 

ідеалізованому вигляді". Низька продуктивність цього способу словотвору 

пояснюється тим фактом, що в англійській мові іменники легко утворюються 

від дієслів шляхом афіксації.  

Таким чином, аналіз морфологічних та семантичних способів 

утворення лексики кінематографа продемонстрував той факт, що основними 

способами творення лексичних одиниць цієї галузі є афіксація, абревіація, 

основоскладання, телескопія, та семантична деривація (кількісні дані див. у 

Додатку Г). Основоскладання та абревіація має широке розповсюдження 

серед термінологічної лексики кіногалузі, у той час як семантична деривація 

та телескопія є основними способами творення жаргонної та сленгової 

лексики, яка характеризується емоційністю та стилістичною забарвленістю. 

 



176 
 

4.4  Інтралінгвальні механізми самоорганізації лексичної системи 

кінематографічної галузі 

 

Англійськомовний галузевий кінолексикон як складна система 

знаходиться у постійному стані самоорганізації, а також регуляції власних 

ресурсів, що обумовлює її функціонування та розвиток. Саморегуляція 

лексикону кінематографа передбачає креацію нових номінативних засобів 

вербалізації комунікативно-релевантних понять, що постійно виникають у 

ході еволюції відповідної галузі. Саморегуляція досліджуваної системи 

полягає в семантичній трансформації вже існуючих номінативних одиниць. 

Самоорганізація та саморегуляція лексикону кінематографа визначається 

характером взаємодії між її його конституентами, а також з іншими 

складними системами. Відтак процеси взаємодії мікросистем в межах 

англійськомовної підсистеми галузевого кінословника спричинюють такі 

лексико-семантичні процеси, як термінологізація, транстермінологізація, 

ретермінологізація та детермінологізація.  

Як вже було зазначено у попередньому підрозділі, англійськомовний 

кінолексикон є відкритою системою, що має великий потенціал до взаємодії 

зі словниками інших галузей. Отже, його лексико-семантичне поле може 

ділитись матерією, енергією та інформацією як з іншими лексико-

семантичними полями, так і на рівні власних конституентів. Процес обміну 

елементів між ядром та периферією є багатовекторним, та не має чітких меж, 

оскільки у процесі взаємодії цих рівнів відбувається ряд кількісних та 

якісних змін, зокрема перехід елементів в ту чи іншу підсистеми – від ядра до 

периферії, або навпаки. 

Кінематографічний лексикон є підсистемою, що складається з галузевої 

термінології, загальновживаної та стилістично маркованої лексики. Галузеві 

терміни у межах лексичної системи демонструють ті ж властивості, що й 

загальновживані слова, а звуження значення слова вважається найбільш 

розповсюдженим типом семантичного словотвору [166, с. 31]. Тому 
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утворення термінологічної лексики відбувається на основі професійного 

звуження (спеціалізації) значення загальновживаних слів. Усі терміни, що 

з’явилися в результаті спеціалізації значення, означають більш вузькі поняття  

в порівнянні з загальновживаними словами, від яких вони утворені. Зміна 

понятійного змісту слова відбувається завдяки переходу в новий лексичний 

шар.  

Відтак, одним із процесів саморегуляції лексичної системи є процес 

термінологізації. Суть цього процесу полягає в тому, що одиниці 

загальнолітературної підмови (ядра мовної системи) переходять із сфери 

загального вжитку до певної терміносистеми, яка тісно взаємодіє з нею. У 

результаті відбувається процес збагачення термінологічного корпусу мови не 

тільки лексичними інноваціями, але й новими значеннями, коли лексичні 

одиниці в процесі вторинної номінації наповнюються новим денотативно-

сигніфікативним змістом [126, c.6], або відбивають зростання логіко-

семантичного змісту слова і поширення його на більший обсяг речей [102, с. 

109].  

У процесі термінологізації відбуваються певні семантичні зміни, і в 

змістовій структурі слова спостерігається перегрупування тих чи інших 

диференційних ознак у межах інтегруючих сем. Як зазначають науковці, 

лінгвістичний термін, який сформувався в результаті семантичних змін, слід 

розглядати як лексико-семантичний варіант первинного значення, як одне із 

значень багатозначної лексеми [95, c. 47]. Це підтвержує той факт, що будь-

яке слово може належати до складу як загальновживаного корпусу, так і до 

терміносистеми в залежності від його функції. 

Прикладом термінологізації в межах галузевого словника кіно може 

слугувати номінативна одиниця wipe, яка в загальнолітературній мові має 

значення "витирання", а в процесі термінологізації набула 

вузькоспеціалізованого значення "зміна кадру"; лексична одиниця beat – "бій, 

відбивання ритму" у результаті термінологізації набула вузькоспеціального 

терміну "хлопавка" для позначення синхронних відміток при зйомках 
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звукового кіно. Лексема balance звузила своє значення у кінематографічній 

сфері до спеціалізованого та позначає "баланс композиції, естетичної якості, 

звуку, світла та рухів", а одиниця generation набула нового, 

термінологізованого значення – "копії чогось, зазвичай аналогового 

матеріалу".  

Термін colorization виник за часів становлення "кольорового" кіно та 

позначав процес розфарбовування чорно-білих фільмів. Загальновживане 

слово французького походження arret позначає "стоп", та у межах 

кінематографічної сфери набув ознак терміна, який позначає "техніку 

зупинки камери, після видалення або вставки об’єкта", що є одним з 

найбільш ранніх методів німого кіно. До термінологізованих одиниць 

належать також лексеми bumper – "заставка", pace – "темп драматичної дії, 

що зазвичай вдосконалюється саундтреком і швидкістю діалогу", booth – 

"кінопроекційна", below – "на передньому плані", blank – "забути текст", 

camouflage – "маскування кіноапарату", cut - "монтувати" тощо. 

Антагоністом термінологізації виступає явище детермінологізації – 

процес перетворення терміна у не-термін шляхом нейтралізації його 

дефінітивної функції [12, c. 73]. Таким чином, одиниці терміносистеми 

втрачають своє вузькоспеціалізоване значення та входить до сфери 

загального вжитку. Серед прикладів можна навести такі номінативні одиниці 

як: spoiler, trailer, 24 frames per second, multiplex, 3D, digital etc. Ці слова 

давно вживаються в загальнолітературній мові, не викликають у мовців 

труднощів у сприйнятті значення та не потребують додаткових пояснень. 

Одним з найрозповсюдженіших явищ у процесі формування лексикону 

кінематографа є процес транстермінологізації,  під яким розуміємо – 

перенесення готового терміна з однієї дисципліни в іншу з повним або 

частковим його переосмисленням та перетворенням у міжгалузевий омонім 

[12, c. 74]. Так, театральне слово action – "сценічна дія", у результаті 

семантичної деривації отримало значення драматичного жанру фільму action, 

що несе в собі нестримні дії головного героя, бійки, автомобільні 
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переслідування, вибухи, стрілянину та ін. Мовна одиниця the call у 

терміносистемі театру позначає "виклик актора на сцену", а у сфері кіно 

набула значення "списку акторів, які знімались у даному фільмі у головних 

ролях, зазвичай вказаних у титрах перед початком самого фільму", лексема 

gross мігрувала з економічного словника та набула нового значення 

"загальний показник популярності". 

У результаті транстермінологізації ці одиниці набули певного 

переосмислення значення в рамках сфери функціонування. Як зазначають 

науковці [71, c. 25], модифікації змісту існуючих одиниць виникають 

внаслідок їх функціональної мобільності і спричиняють процеси 

"деспеціалізації" та "трансспеціалізації". Зміна семантики слова 

супроводжується змінами його функціональних характеристик.   

Прикладом процесу транстермінологізації (або трансспеціалізації) 

може слугувати також лексична одиниця dailies, яка вживається у 

неформальному скороченому варіанті словосполучення daily news. У межах 

лексикону газетних видань ця лексема має значення "щоденні новини", а в 

межах словника кіногалузі набула значення так званих "потоків" – відзнятого 

матеріалу за весь день, який переглядає уся команда кінорежисерів, 

продюсерів, монтажерів та ін., щоб проаналізувати робочий процес.  

Терміни сфери кіно можуть мати різні специфічні значення навіть у 

межах власної терміносистеми, тобто вони можуть бути полісемантичними. 

Таке явище називається ретермінологізацією – диференціацією значення 

[152, c. 72]. Так, слово flag – це, з одного боку, тканина, якою закривають 

частину об’єктиву камери під час зйомки, щоб необхідна частина зображення 

була чорною, а з іншого – це пристрій, який використовується під час 

процесу монтажу і виконує роль "закладини", яка дозволяє швидко знайти 

необхідний кадр. Лексема flat позначає "місце декорацій для зйомок, 

побудованих з дерев’яних дошок та накритих тканиною", а також 

"кіножурнал великого формату на тонкому папері", а одиницей action 

позначають "сценічну дію", а також жанр "екшену". 



180 
 

Жаргонне словосполучення second banana позначає у кінолексиконі 

"актора, що грає другорядну роль", у жанрі комедії  – "приятеля головного 

комедійного персонажа". Сленгізм microcinema означає, з одної сторони, 

"кіножанр, в якому представлені фільми з низьким рівнем бюджету, зняті 

головним чином на цифрове відео, редаговані на комп'ютері, а потім 

поширені через відеокасету або через Інтернет", а з іншої – "будь-які низько 

бюджетні фільми". 

Отже, механізми саморегуляції словника забезпечують його 

функціонування та розвиток, перерозподіл мовного матеріалу, завдяки чому 

реалізується принцип гомеостатичності системи – відносної стабільності та, 

водночас, її динамічності. Аналіз термінологічних одиниць кінословника 

дозволив виявити, що найрозповсюдженішим механізмом внутрішньомовної 

регуляції є транстермінологізація, завдяки якій відбувається запозичення 

термінів із суміжних галузей. У процесі адаптації семантика лексичних 

зазнає спеціалізації, власне одиниці набувають нових лексико-семантичних 

варіантів в межах новоутвореної лексичної підсистеми. Такий механізм 

значно сприяє збагаченню ресурсів англійськомовного галузевого словника 

кінематографа. 

 

4.5 Екстралінгвальні механізми самоорганізації словника 

кінематографічної сфери 

 

Як було зазначено у попередньому підрозділі, лексикон кінематографії 

як відкрита та динамічна система обмінюється матерією, енергією та 

інформацією з суміжними системами, а також підсистемами. Обмін та 

перерозподіл лексичного матеріалу відбувається синергійно на всіх 

ієрархічних щаблинах в межах словника. Адаптація лексики 

кінематографічного лексикону відбувається під впливом інтралінгвальних 

чинників. До таких належать, перш за все, розширення можливостей 
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точнішого відображення об’єктивної реальності, прагнення до уніфікації 

мовних засобів, поповнення, поглиблення і розширення уявлення про 

предмет чи явище, деталізації поняття [53, с. 291]. 

 Проте, лексична система підлягає також зовнішньому впливу – так 

званим екстралінгвальним чинникам, що також впливають на перебіг 

процесу самоорганізації та саморегуляції складної системи. Такими 

"зовнішніми поштовхами" слугують фактори історичного розвитку, 

соціальних змін, технічного прогресу, а також взаємодія з іншими 

культурами. Існує три варіанти реакції лексичної системи на такі чинники і 

вони полягають у: 1) адаптації нових реалій шляхом запозичення 

номінативних одиниць з інших мов; 2) адаптації реалій інших культур 

шляхом створення власних номінативних одиниць; 3) відмові лексичної 

системи-реципієнта від адаптації "чужорідних" реалій, що призводить до 

оказіонального функціонування іншомовних номінативних одиниць у 

неасимільованій формі.    

Відтак, кореляційний аналіз історичного розвитку американського 

суспільства та еволюції англійськомовного словника кінематографії 

підтвердив соціальний детермінізм мовних явищ. Глобальна індустріалізація 

американського суспільства стала каталізатором винаходу кінематографії – 

феномену, що синергійно увібрав у себе технічні, суспільні та світоглядні 

здобутки американців. Кожен з технічних винаходів та нових суспільних 

понять слугував зовнішнім поштовхом для лексичної системи. Вона була 

змушена адаптуватись та відзнаходити / утворювати нові номінативні 

одиниці, або замінювати застарілі з метою підтримання комунікативної 

спроможності. 

Окрім того, потужним викликом для мовних систем є діалог з іншими 

лінгвокультурами, оскільки адаптації підлягають не тільки номінативні 

одиниці, але й певні поняття та реалії, які позначаються. Як було зазнечено, 

лексична система є відкритою та динамічною, проте вона не може вбирати та 

адаптувати всі "чужорідні" елементи, оскільки це може призвести до 
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деструктивного хаосу – втрати системи своєї самобутності та руйнації 

загалом. В такому випадку система уможливлює функціонування 

"чужорідних" одиниць у формі варваризмів та ксенізмів, які можливо 

виокремити і у складі англійськомовного словника кінематографічної галузі. 

Варваризми – це неасимільовані одиниці, які переважають серед нової 

запозиченої лексики, наприклад zeitraffer (з німецької) – "покадрова зйомка". 

До них близькі ксенізми – запозичені одиниці, що відображають специфіку 

побуту країни-джерела, наприклад chanbara – "японський історико-

пригодницький жанр фільму, який оповідає про самураїв і битвах на мечах". 

Різниця між варваризмами і ксенізми полягає в тому, що перші мають 

синоніми в мові-реципієнті, другі позначають явища, об'єкти, що існують 

тільки в країні-джерелі і відсутні в приймаючій крані. Внаслідок запозичення 

слів з інших мов, змінюється також стилістичне забарвлення лексичних 

одиниць, їх внутрішня структура, формуються омонімічні відносини.  

Основними джерелами поповнення словника кінематографа 

іншомовними одиницями були такі мови, як французька: film noir, neo-noir, 

film d'art, cinema verite, mise en scène, arret, auteur, enfant terrible, Grand 

Guignol, Nouvelle Vague, tour de force, fantastique, decoupage, cinéma du look; 

італійська: camera obscura, chiaroscuro, giallo, poliziotteschi, coda, telefoni 

bianchi; та японська: manga, yakuza film, gendai-geki, ecchi, hentai, lolicon, 

kaitō, mecha anime, shotacon, yaoi, yuri, jidaigeki, kaijū, shinpa. 

Загалом іншомовні терміни позначають жанрову специфіку кіно, яка 

набувала нових рис у процесі кіноеволюції. Слід зазначити, що кінематограф 

має глобальний характер – перетворившись у провідну галузь діяльності в 

американському суспільстві, він швидко розповсюджувався світом, тим 

самим вбираючи у себе розмаїття іншомовних культур та, відповідно, 

номінативних засобів.  

Наприклад, термін film noir – "чорний фільм" або "фільм нуар" – був 

введений французькими критиками в 1946 році для позначення стилю, який 

отримав популярність в американському кіно в середині 40-х років минулого 
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століття [218, c. 34]. Для нього були характерними кримінальний сюжет, 

похмура атмосфера цинічного фаталізму і песимізму, стирання межі між 

героєм і антигероєм, відносна реалістичність дії і темне освітлення сцен, як 

правило, нічних.  

Інше запозичення – cinema verite (з французької cinéma vérité –  

"правдиве кіно") – це термін, що позначає напрямок в кіномистецтві, який 

прагне документальної правди в художньому фільмі [218, c. 112]. Це слово 

виникло у лексиконі французьких кінематографістів 60-х років XX століття 

для позначення фільмів, у яких людей зображували в буденних ситуаціях зі 

справжніми діалогами і природністю дії. Замість звичайної техніки зйомки, 

коли звук і відео записуються одночасно, у цих фільмах спочатку 

проводиться запис розмови, у вигляді інтерв'ю або монологу, а потім, 

вибравши найкраще зі звукового матеріалу,  відео знімається ручною 

камерою, зводиться зі звуком і монтується [94, c. 213].  

Термін camera obscura – "чарівний ліхтар", який був запозичений із 

італійської мови у 1730 році в значенні "пристрій для проектування 

картинок". Фактично він представляв собою ящик зі збільшувальною трубою 

і ліхтарем всередині, позаду цього світильника стояв рефлектор-відбивач, 

між трубою і скринькою була щілина, де ставився намальований кадр. Цей 

праобраз кінопроектора був розроблений ще Леонардо да Вінчі, що свідчить 

про те, що перший крок до створення кінематографа був зроблений ще у 

1685 році, коли був винайдений цей "чарівний ліхтар" [75]. 

Лексема vorkapich є кінотерміном, який походить від прізвища 

сербсько-американського кінорежисера Славка Воркапіча. Цей термін був 

популяризований у 1930-х і 1940-х роках і означав послідовність монтажу. 

Сам Воркапіч назвав цю технологію "симфонією візуального руху". Термін 

decoupage – "декупаж", позначає дизайн фільму, який полягає у 

специфічному розташуванні кадрів, а grand guignol – це французький жанр 

жахів, який походить від назви паризького театру, де ставлять драми з 

елементами жахів. 
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Слід також зазначити, що представлені вище запозичені елементи (film 

noir, camera obscura, camera Lucida) функціонують в системі англійської 

мови в тому вигляді, в якому вони були запозичені. Хоча зустрічаються 

випадки, коли за допомогою калькування (наприклад, cinema verite – true 

cinema, Nouvelle Vague – New Wave, montage – editing, doppelganger – 

doublewalker, manga – anime та ін..) утворюються нові номінації певного 

явища, поняття тощо.  

Слід зазначити, що найбільш асимільованими номінаціями з 

іншомовних культур є саме французькомовні запозичення. На нашу думку, 

це явище пояснюється тісними мовними контактами, а також паралельним 

розвитком кінематогарфічної галузі в обох лінгвокультурах. Творчий арсенал 

американського кіно постійно поповнювався естетичними новинками 

французького кіно, адаптував їх та налаштовував на свій національно-

специфічний лад.  Відповідні процеси відбувались і в мові цієї галузі. 

Кінотерміни японського походження, що позначають, здебільшого, 

кінострічки у жанрі аніме з запозиченими з коміксів сюжетами, є 

неасимільованими та функціонують у формі ксенізмів в англійськомовному 

словнику кінематографа. Прикладами слугують такі лексеми, як manga – 

"японські комікси", yakuza film – "гангстерське кіно про кримінальне 

угрупування якудза", jidaigeki – "японська історична драма", gendai-geki – 

"японський драматичний кіножанр", ecchi – "жанр аніме та манги, який 

характеризується показом еротичних сцен", hentai – "жанр аніме з 

елементами порнографії", lolicon – "японське аніме з зображенням еротичних 

сцен за участю дівчат ранньопубертатного віку", kaitō – "манга автора Госьо 

Аояма", mecha anime – "піджанр аніме, що зображує громадні людиноподібні 

машини", shotacon – "жанр аніме, в якому зображені романтичні стосунки 

маленьких хлопчиків", yaoi – "жанр манги та аніме, що зображує 

гомосексуальні стосунки чоловіків" та yuri – "жінок", kaijū – "фільми про 

гуманоїдних монстрів", shinpa – "театральний та кіножанр, що зображує 

мелодраматичні історії".  
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На нашу думку, потрапляння таких одиниць в англійськомовну 

культуру є екстралінгвальним феноменом, оскільки "чужорідною" є не тільки 

номінативна одиниця, але й реалія, яку вона позначає. Неасимільованість цих 

одиниць спричинена світоглядними розбіжностями, які полягають в 

культурному надбанні, соціальному середовищі, а також історичних 

цінностях японців та американців. Синергетизм лексичної системи полягає в 

її реакції на такі "зовнішні подразники", здатності адаптувати або 

відштовхувати їх у процесі самоорганізації та саморегуляції.  

Отже, іншомовні запозичення є невід’ємною частиною еволюції 

словника, оскільки лексикон, завдяки реалізації синергетичного принципу 

відкритості та динамічності, думонструє готовність обмінюватись енергією, 

матерією, інформацією та зазнає зовнішнього впливу. Словник 

кінематографа має універсальний характер та знаходиться у процесі 

перманентного розвитку та збагачення своїх виражальних засобів, що 

зумовлене інтра- та екстралінгвальними чинниками впливу.  

Запозичення в межах англійськомовного словника кінематографа 

свідчать про діалог культур та їхню готовність взаємодіяти з огляду на 

глобальне значення цієї галузі. Усі екстралінгвальні чинники – суспільно-

історичний, технічний та інформаційний розвиток – є своєрідними 

шестерінками, що своєю дією спричиняють "хід" мовної системи. І цей 

процес, на нашу думку, є невпинним саме завдяки соціальній природі мови, її 

здатності висвітлювати актуальний стан певного народу, культуру 

суспільства та окремих його груп. Саме у здатності до еволюції полягає 

синергетична природа англійськомовного лексикону кінематографічної 

галузі. 
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Висновки до розділу 4 

 

Англійськомовний лексикон кінематографічної галузі є синергетичною 

системою, яка має здатність до самоорганізації та саморегуляції. 

Синергетичний розвиток системи обумовлюється такими її параметрами як  

відкритість, динамічність, нерівноважність, нелінійність дисипативність та 

гомеостатичність, що є тісно пов’язаними між собою. Словник 

кінематографії має великий потенціал до обміну матерією, енергією та 

інформацією. Еволюція словника як синергетичної системи відбувається за 

рахунок самоорганізації та саморегуляції власних ресурсів під впливом 

внутрішньомовних та зовнішньомовних чинників. 

До інтралінгвальних механізмів самоорганізації лексичної системи 

кінематографічної сфери належать термінологізація, транстермінологізація, 

ретермінологізація та детермінологізація, завдяки яким відбувається 

перерозподіл лексичного матеріалу в межах аналізованого словника та у 

результаті його контакту із суміжними галузями. Такі процеси ілюструють 

реалізацію принципів відкритості і динамічності кінематографічного 

лексикону завдяки чому, власне, і уможливлюється його самоорганізація.  

Словник кінематографа має глобальний характер, а отже знаходиться у 

процесі перманентного контакту із іншими підмовами, що обумовлює його 

постійний розвиток та розширення інвентаря його номінативних засобів. 

Збагачення аналізованого лексикону здійснюється, насамперед, насамперед, 

за рахунок неологізації – формуванню слів або зворотів, що позначають нові 

предмети, явища, процесів, а також у результаті узуалізації мовною 

спільнотою лексичних одиниць, що знаходились на периферії її системи. 

Аналіз лексичних одиниць доводить тісний взаємозв’язок кіногалузі з 

сучасними комп’ютерними та інтернет технологіями. Ще одну чисельну 

тематичну групу неологізмів складають лексеми на позначення нових, 

міксованих жанрів та нових способів та прийомів фільмування. 
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Мова, як складна динамічна система знаходиться у стані постійної 

самоорганізації та саморегуляції. Для підтримання балансу – гомеостазу – 

лексична система повинна постійно оновлювати свої ресурси, що 

виражається у появі неологізмів з однієї сторони, а з іншої, – до архаїзації тих 

номінативних одиниць, що втратили свою комунікативну актуальність. 

Лексеми, які вербалізують застарілі поняття, зокрема історизми, під впливом 

соціокультурних чинників відходять до периферії лексичної системи – у 

пасивний словник. 

Основними способами самоорганізації кінолексикону є процеси 

словотворення, зокрема основоскладання (22%), афіксація (20%), скорочення 

(41%), серед яких превалюють телескопія та абревіація, семантична 

деривація (16%) та конверсія (1%). Найпродуктивнішими серед способів 

утворення лексики ядерної ділянки кінолексикону є основоскладання (35%), 

абревіація (32%) та суфіксація (24%), а периферійної – телескопія (44%) та 

семантична деривація (40%). Аналіз сучасних тенденцій розвитку словника 

кінематографічної галузі дозволив виявити найпродуктивніші словотворчі 

афікси, серед яких префікс docu-, а також суфікси - umentary, -ploitation, -

phile , -plex, -(fic)ation. 

Серед найрозповсюдженіших моделей утворення телескопних лексем є  

злиття неповного слова з повним (tradigital ˂ traditional + digital, geriaction ˂ 

geriatric + action) та злиття повного слова з неповним (bitcom  ˂ bit + sitcom, 

dronestagram ˂ drone + Instagram). 

Наявність великої кількості абревіатур у кінолексиконі (afi - American 

Film Institute, iifa – international Indian film academy, Moving Pictures Experts 

Group (MPEG), Distribution Channel Forensic Mark (DCFM) та ін.) 

пояснюється лінгвальним законом економії ресурсів, що в свою чергу 

обумовлюється прагненням мовців до спрощення комунікативного процесу. 

З іншого боку, вдосконалення самих технологій веде до того, що адекватні 

засоби їх вербалізації є багатокомпонентними одиницями, тому в мовців 

задля полегшення процесу комунікації виникає необхідність їх скорочувати. 
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З синергетичного погляду мова самоорганізується під потреби мовців та 

надає їм зручні номінативні засоби задля реалізації комунікативних потреб. 

Під впливом соціокультурних чинників, які слугують 

екстралінгвальними механізмами самоорганізації кінематогарфічного 

лексикону, відбуваються міжмовні контакти з іншими культурами, які 

спричинюють появу іншомовних запозичень. Вони функціонують у формі 

варваризмів, ксенізмів та аналогів у мові-реципієнті. Іншим важливим 

екстралінгвальним фактором розвитку кінолексикону є стрімкий розвиток 

науки та техніки, який неухильно веде до розвитку номінативного корпусу 

відповідної галузевої підмови. 

Основні положення цього розділу викладені в публікаціях [119; 120; 122; 

162; 164; 238]. 
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ЗАГАЛЬНІ 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 

(associate producer, high-speed camera, computer graphics imagery, reaction 

shot, presence effect та ін.), а його центром виступають детермінологізовані 

лексеми, що належать до загальнолітературної мови (cinema, actor, producing, 

lighting, assembling, sound-editing, distribution та ін.), 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 (actor, comedian, drama, script, misact, crowd, 

prompter та ін.) та фотомистецтва (develop, juxtaposition, assembling, 

background, lens, zooming lever), 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 – dubbing, sound producer, voice processing, acoustic panel, amplifier, 

оптика – gobo, optical sound recorder, lighting booth, ambient light, bounce board), 

економіка (виробництво – film industry, studio production, processing, technology 

coordinator, IX engineers, stage-hand,  бізнес – trade mark, block-booking, show 

bizz, distribution, commercial venture), мультимедійні технології (зокрема 
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компʼютерні технології, Інтернет – computer desktop film production, cyberthriller, 

smart cartoon, computer graphics imagery, pixillation), реклама (promotion, 

campaign, publicity photographs, trailer) 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 (dronestagram, multipath 

movie, tradigital, webisode, cli-fi, geriaction, hicksploitation, microcinema, 

smoxploitation, fanfic), а дальню – історизми, які вийшли за межі 

повсякденного вжитку через втрату актуальності референта (film bin, 

nickelodeons, can, kinetoscope parlor, day-for-night-shot, peep show, motor-

driven cameras, slapstick). 

У межах ближньої периферії виокремлено зону наближеності до ядра, 

яку формують професіоналізми (daddy, filler, gelatin, eight, 722, take/ retake, 

business), а також віддалену зону ближньої периферії, представлену 

одиницями жаргону (barkies, brifie, quicky, fat, majors, cash cow) та сленгу (to 

boo, cliffhanger, capeshit, twilight, clara bow, ozoner). Історизми належать до 

дальньої периферії, оскільки під впливом екстралінгвальних чинників 

перейшли в пасивний словник та не виконують комунікативну функцію. 

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 кінословника, є вдосконалення 

технічного оснащення кіновиробництва, зростання акторської майстерності, 

урізноманітнення жанроваї специфіки кінематографічних творів і розвиток 

технологій дистрибуції кінопродукції. 
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В епоху німого кіно відбувалось зародження перших технічних засобів, 

способів та прийомів фільмування. Вокабуляр кінематографічного словника 

німого кінематографа представлений загалом термінами таких галузей, як 

фотографія та театр. Периферійні ділянки лексикону представлені значно 

меншою мірою. 

"Золотою добою" можна назвати не тільки етап розвитку Голівудського 

кінематографа, але й словник цієї сфери. Завдяки масовому розповсюдженню 

кіно у суспільстві – інтеграції мистецтва, технічних, виробничих та 

суспільних досягнень, відбувається значне поповнення лексичного корпусу 

мови. Лексикон кінематогарфічної галузі збагатився не тільки за рахунок 

вузькогалузевих термінів, що можна було спостерігати за часів німого кіно, 

але й стилістично маркованою лексикою: сленгізмами, професіоналізмами та 

жаргонізмами. Це свідчить про те, що мова кінематографа "увійшла в маси", 

не була такою ізольованою, як у період німого кіно. Вже на цьому етапі 

спостерігається вплив зовнішньо- та внутрішньомовних явищ у формуванні 

та розвитку кіногалузевого словника. 

Відтак, поділ історії кінематографа на період "кіно у кольорі" не є 

наступним періодом розвитку кінематографа, а лише продовженням "Золотої 

доби Голівуду" з певним технічним вдосконаленням, оскільки довгий час 

звукове чорно-біле кіно та кіно у кольорі розвивались паралельно. Технічний 

аспект розвитку кіносфери знаходить своє відображення у поповненні 

термінологічного корпусу кінословника, який активно взаємодіє із 

суміжними галузями знань, зокрема оптикою. 

Сучасний етап еволюції кінословника знаходиться у найактивнішій 

фазі свого розвитку. Таке явище зумовлене рядом екстралінгвальних 

чинників: розвитком технічних засобів, зокрема комп’ютерних та цифрових 

технологій; високими темпами розповсюдження інформації внаслідок 

глобалізації, де вирішальну роль відіграє веб-простір; як наслідок двох 

перших пунктів – зміна картини світу мовців, їх швидка соціалізація та 

креативний потенціал. Усі ці явища віддзеркалені в мові в вигляді лексико-
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семантичних змін, зокрема: швидкі процеси неологізації за рахунок 

збагачення словника зовнішньо- та внутрішньомовними ресурсами, де значну 

роль відіграють семантичні процеси.  

Сучасний етап розвитку кінословника характеризується широко 

представленою периферією лексичної системи, яку складають 

професіоналізми, жаргонізми та сленгізми. Ідіоматична лексика 

характеризується емоційною забарвленістю та своїм "живим" характером, 

оскільки народжується у процесі існування та розвитку певного соціуму і 

окремих соціальних груп, а також характеризує сучасні реалії 

американського суспільства. 

Англійськомовний лексикон кінематографічної сфери є синергетичною 

системою, яка, завдяки властивим їй параметрам (відкритості, ієрархічності, 

нерівноважності та нелінійності), здатна до самоорганізації та саморегуляції.  

Складність досліджуваної лексичної системи визначається її ієрархічністю, 

яка реалізується у властивості поділятись на підсистеми та, водночас, бути 

частиною мовної суперсистеми. Лексикон кіногалузі є відкритою 

дисипативною системою, що здатна до обміну матерією, енергією та 

інформацією з системами вищого та нижчого порядку. Під впливом інтра- та 

екстралінгвальних чинників словник кіногалузі переходить у фазу коливань, 

що спричиняють її нерівноважний стан, в якому система змінюється та 

розвивається. Шляхи її розвитку є нелінійними, тобто непередбачуваними. 

Характерною рисою кінолексикону є також гомеостатичність – відносна 

зовнішня стабільність за наявності внутрішнього динамічного розвитку. 

Еволюція словника кінематографічної галузі відбувається під впливом 

зовнішніх  чинників – іншомовних запозичень, які потрапляють до 

англійськомовного кінолексикону під час контактів з іншими 

лінгвокультурами, 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 
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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, де останні функціонують у вигляді ксенізмів. 

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 веде до архаїзації певних 

лексичних одиниць. 

Основними способами самоорганізації лексичних одиниць є процеси 

словотворення, зокрема основоскладання (22%), афіксація (20%), скорочення 

(абревіація (20%), телескопія (19%), усічення (2%)), семантична деривація 

(16%) та конверсія (1%). Основоскладанн 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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Ядерно-периферійна структура 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

с
и

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

е
н

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
е
н

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. 
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ДОДАТОК Б 

Жанри та піджанри кіно 

 

Action and adventure - 

"екшн та пригоди" 

 

 

action or adventure comedy – "бойовик", "фільм-

екшн" або "пригодницька комедія" 

action/adventure drama – "бойовик", "пригодницька 

драма"   

alien invasion – "інопланетне вторгнення" 

animal – "пригодницький фільм з участю тварин" 

biker – "фільм про байкерів" 

blaxploitation – "проблеми чорношкірих" 

blockbusters – "блокбастери", "супербойовики", 

"касове кіно"  

buddy – "приятельський фільм про чоловіків"  

buddy cops (or odd couple) – "дивна парочка" 

caper – "трюкове пригодницьке кіно" 

chase films or thrillers – "фільми про 

переслідування" або "трилери" 

comic-book action – "екшн у коміксах" 

confined space action – "пригоди в обмеженому 

просторі" 

conspiracy thriller (aka paranoid thriller) – "трилер 

про змову (також відомий як параноідальний 

трилер)" 

cop action – "пригоди поліцейського" 

costume adventures – "історичний художній 

пригодницький фільм" 

crime films – "кримінальний фільм" 

desert epics – "пригоди в пустині" 

disaster or doomsday – "фільм-катастрофа", "фільм 

про кінець світу" 

epic adventure films – "пригодницька кіноепопея" 

erotic thrillers – "еротичні трилери" 

escape – "втеча" 

espionage – "шпіонаж" 

family-oriented adventure – "сімейні пригоди" 

fantasy adventure – "фантастичні пригоди" 

futuristic – "футуристичне кіно" 

girls with guns – "дівчата зі зброєю"  

guy films – "кіно про хлопців" 

heist - caper films – "пригодницькі фільми про 

пограбування" 

heroic bloodshed films – "героїчні фільми з 

кровопролиттям" 
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historical spectacles – "історичне видовище"  

hong kong – "гонконг" 

james bond series – "серіали про Джеймса бонда"  

jungle and safari epics – "пригоди в джунглях і на 

сафарі" 

literature/folklore adventure heroes – "пригоди 

літературних і народних героїв" 

martial arts action – "фільм про бойові мистецтва" 

man or woman-in-peril – "чоловік або жінка в 

небезпеці"  

man vs. nature – "людина проти природи" 

mountain – "гірські пригоди" 

period action films – "періодичний екшн" 

political conspiracies, thrillers – "політичні змови, 

трилери" 

poliziotteschi (italian) – "фільм про поліцейських і 

слідчих" 

prison – "тюремні пригоди" 

psychological thriller – "психологічний трилер"  

quest – "розшук" 

rape and revenge films – "насильство і помста" 

road – "дорожні пригоди" 

romantic adventures – "романтичні пригоди" 

sci-fi action/adventure – "науково-фантастичний 

пригодницький фільм" 

samurai – "пригоди самураїв" 

sea adventures – "морські пригоди" 

searches/expeditions for lost continents – "пошуки 

загублених континентів, експедиції" 

serialized films – "фільми-серіали" 

space adventures – "космічні пригоди" 

spy – "шпіонський бойовик" 

straight action/ conflict – "прямий двобій, конфлікт" 

super-heroes – "супергерої" 

surfing or surf films – "серфінг" 

survival – "виживання" 

swashbuckler – "фільм про хулігана" 

sword and sorcery (or "sword and sandal") – "шабля і 

чари" (або "пригоди плаща і шпаги")  

(action) suspense-thrillers – "трилери тривожного 

очікування" 

techno-thrillers – "техно-трилери" 

treasure hunts – "пошуки скарбів" 

undercover – "утаємничене"  
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war adventure – "воєнні пригоди"  

women in prison – "жінки в тюрмі" 

 

Comedy - "комедія" 

 

Absurd – "абсурд" 

Action Comedies – "комедії дійства" 

Anarchic Comedies – "анархічні комедії"  

Animals – "комедії про тварин" 

Black Comedies (Dark Humor) – "чорні комедії 

(темний гумор)" 

British Humor – "британський гумор" 

Buddy – "приятельський фільм" 

Classic Comedies – "класичні комедії" 

Clown – "блазень" 

Comedy Thrillers – "комедійні трилери" 

Comic Criminals – "комічні кримінальні фільми" 

Coming of Age – "фільми про дорослішання" 

Conceptual – "умоглядні, концептуальні фільм" 

Crime/Caper Comedies – "кримінальні / трюкові 

комедії" 

'Dumb' Comedies – "безглузді комедії" 

Fairy Tale – "казка" 

Family Comedies – "сімейні комедії" 

Farce – "фарс" 

Fish-out-of-water Comedies – "комедії про людину в 

незвичних обставинах" 

Gross-out Comedies – "шокуючи комедії" 

Horror Comedies – " комедії жахів" 

Lampoon – "сатиричне кіно, памфлет" 

Mafia Comedies – "комедії про мафію" 

"Meet-Cute" Screwball or Romantic Comedies – 

"ексцентрична комедія про милі зустрічі або 

романтичні комедії" 

Military Comedies – "армійські комедії" 

Mock-umentary (Fake Documentary) – "псевдо 

документальний фільм (підробне документальне 

кіно)" 

Musical Comedies – "музичні комедії" 

Parenthood Comedies – "комедії про батьківство" 

Parody – "пародія" 

Political Comedies – "політичні комедії" 

Populist – "популістський фільм" 

Pre-Teen Comedies – "комедії для дітей" 

Re-Marriage Comedies –  "комедії про повторний 

шлюб" 
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Road – "дорожні пригоди" 

Romantic Comedies – романтичні комедії" 

Satire – "сатира" 

School Days – "шкільні деньки" 

Screwball Comedies – "комедії про диваків" 

Sex Comedies – "комедії про інтимні стосунки" 

Slacker – "ледар-простачок" 

Slapstick –  "ексцентрична вульгарна комедія" 

Social-Class Comedies – " комедії про соціальні 

класи" 

Sophisticated Comedies – "вишукані комедії" 

Spoofs – "містифікації, розіграші" 

Sports Comedies – "спортивні комедії" 

Stand-Up – "стендап комеді" 

Stoner Comedies – "комедії про невдах" 

Supernatural Comedies – "комедії про надприродне" 

Teen/Teen Sex Comedies – "підліткові секс-комедії" 

Urban Comedies – "урбаністичні комедії" 

War Comedies – "воєнні комедії" 

Western Comedies – "комедії вестерни" 

Zombie Comedies – "зомбі комедії" 

 

 

Crime and Gangster - 

"кримінальні та 

гангстерські фільми" 

'Bad Girl' Movies – "фільми про поганих дівчат" 

 Blaxploitation – "експлуатація чорношкірих" 

 Buddy Cop – "напарники-поліцейські" 

 Caper Stories – "кримінальні бойовики" 

 Cops & Robbers – "поліцейські і грабіжники" 

 Courtroom Drama – "драма в залі суду" 

 Crime Comedy or Drama –  "кримінальна комедія 

або драма" 

Detective/Mysteries – "детективні загадки" 

 Espionage – "шпіонаж" 

 Femme Fatales – "фатальні жінки" 

Film Noir – "чорний детектив" 

 Hard-boiled Detective – "крутий детектив" 

 Heist – "крадіжка" 

 Hood Films –  "фільми про малолітніх злочинців" 

 Juvenile Delinquency – "підліткова злочинність" 

Law and Order – "правопорядок" 

 Lovers on the Run Road Films – "закохані в дорозі" 

Mafia (Gangster), Organized Crime, Mob Films – 

"фільми про мафію, гангстерів, організовану 

злочинність, злодійські банди" 
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Mysteries – "містерії" 

Neo-Noir – "нео-нуар" 

Outlaw Biker Films – "байкери поза законом" 

Police/Detective – "поліцейський детектив" 

Post-Noir – "пост-нуар" 

Procedurals – "про роботу поліції" 

Prison – "тюрма" 

Private-Eye – "приватний детектив" 

Suspense-Thrillers – "тривожні трилери про 

невідоме"  

Trial Films – "фільми про судові процеси" 

True Crime – "справжній кримінал" 

Vice Films – "фільми про пороки суспільства" 

Victim – "жертва" 

Who-dun-its – "детектив" 

Women's Prison Films – "фільми про жінок у тюрмі" 

 

 

Drama - "драма" 

    

Adaptations, Based upon True Stories – "адаптації, 

основані на достовірних історіях" 

Addiction and/or Alcoholism – "згубна звичка, 

залежність і / або алкоголізм" 

Adventure Drama – "пригодницька драма" 

Adult – "фільм для дорослих" 

African-American – "афроамериканський фільм" 

Americana – "про історію і культуру Америки" 

Autobiographies/Biographies – "автобіографії / 

біографії" 

Biopics (Biographical) – "біографічні фільми" 

British Empire – "Британська Імперія" 

Buddy Film – "фільм про дружбу" 

"Chick" Flicks or "Guy-Cry" Films – "дівчачі 

витівки" або "хлопці плачуть" 

Childhood Dramas – "драми по дитинство" 

Christmas Films – "різдвяні фільми" 

Coming-of-Age – "дорослішання" 

Costume Dramas – "історичні драми" 

Courtroom or Crime Dramas – "судові і кримінальні 

драми" 

Dance – "танці" 

Diary Films – "фільми щоденники" 

Disease/Disability – "хвороба / неміч" 

Disaster – "нещастя" 

Docu-dramas – "документальні драми" 
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Ensemble – "ансамбль" 

Erotic Drama – "еротична драма"  

Espionage – "розвідка, шпіонаж" 

Ethnic Family Saga – "етнічна сімейна сага" 

Euro-Spy Films – "фільми про євро-шпіонів" 

"Fallen" Women – "пропащі жінки" 

Fantasy Drama – "фантастична драма" 

Feminist – "феміністична драма" 

Film a Clef –  "фільм з ключем" 

Gay and Lesbian – "геї та лесбіянки" 

Generatiьon Gap – "конфлікт поколінь" 

Hagiographies (Religious Figures) – "агіографії 

(релігійні постаті)" 

Heavenly Drama – "божественна драма" 

High School – "середня школа"  

Holiday Film – "фільм про відпустку" 

Holocaust – "холокост" 

Hood Films – "фільми про бідні райони, гетто" 

Inspirational – "надихаюче" 

Investigative Reporting – "дослідницький звіт" 

Legal/Courtroom – "правосуддя" 

Life Story – "історія життя" 

Literary Adaptation – "літературна адаптація" 

Love – "кохання" 

Marital Drama – "родинна драма" 

 Medical – "фільм про медиків" 

Melodramas ("Women's Pictures"," Tearjerkers", or 

"Weepies") – мелодрами ("жіночі образи", 

"сентиментальні або сльозливі фільми") 

Message Movie – "фільм-послання" 

Musical Drama – "музична драма" 

Newspaper – "газета" 

Nostalgia – "ностальгія" 

Odd Couple – "літня пара" 

Period Film – "історичний фільм" 

Police Drama – "поліцейська драма" 

POW Drama – "драма про військовополонених" 

Presidential Politics or Political Dramas – 

"президентська політика або політичні драми" 

Prison Drama – "тюремна драма" 

Propaganda – "пропаганда" 

Prostitution – "проституція" 

Psychological Drama – "психологічна драма" 

Race Relations, Inter-racial Themes – "расові 
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стосунки, міжрасові теми" 

Religious – "релігійне" 

Resistance – "опір" 

Reunion – "вечір зустрічі" 

Road Movie – "дорожня драма" 

Romantic Dramas – "романтичні драми" 

Rural Drama – "сільська драма" 

Sexual/Erotic (Steamy Romantic Dramas) – 

"сексуальні / еротичні (запальні романтичні драми)" 

Shakespearean" – "Шекспіріана" 

Showbiz Dramas – "драми шоу-бізнесу" 

Slice of Life – "миттєвості життя" 

Soap Opera – "мильна опера" 

Social Problem Film, Social Commentaries – "фільм 

про соціальні проблеми, соціальні коментарі" 

Small-town Life – "життя малого містечка" 

Sports Dramas or Biopics – "спортивні драми або 

біографії" 

Supernatural drama – "драма про надприродне"  

Teen (or Youth) Films – "фільми про підлітків і 

молодь" 

Tragedy – "трагедія" 

True Crime Drama – "правдива кримінальна драма" 

Urban Drama – "міська драма" 

War-Military Dramas – "драма про війну і 

військових" 

Women's Friendship – "жіноча дружба" 

Youth Culture – "молодіжна культура" 

 

 

Epics/Historical -  

"епічний жанр", 

"історичні фільми" 

Biblical – "фільм на біблійні теми" 

British Empire – "Британська Імперія" 

Dark Ages – "темне середньовіччя" 

Greek Myth – "грецький міф" 

Hagiographies – "агіографії" 

Historical or Biographical Epics (Biopics) – "історичні 

або біографічні кіноепопеї (біографічні фільми)" 

Indian History – "індійська історія" 

Literary Adaptation Medieval (Dark Ages) – 

"літературна адаптація середньовіччя (темні віки)" 

'Period Pictures' – "картини історичного періоду" 

Religious – "релігійне" 

Roman Empire – "Римська Імперія " 

Romantic Epic – "романтичний епос" 
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Sword and Sandal – "плащ і шпага"  

War or Westerns (Epic) – "війна і вестерни (епос)"

  

 

Horror - "фільми 

жахів" 

 

B-Movie Horror – "фільм жахів серії В", "дешеве 

кіно жахів" 

Cannibalism or Cannibal Films – "людоїдство абр 

фільми про канібалів" 

Classic Horror – "класичний фільм жахів" 

Costume Horror – "історичний фільм жахів" 

Creature Features – "фільм жахів" 

Demonic Possession – "одержимість дияволом" 

Dracula – "Дракула" 

Erotic – "еротика" 

Frankenstein, other Mad Scientists – "Франкенштейн, 

інші божевільні вчені" 

Ghosts – "привиди" 

Giallo (European, Italian specifically) – "джалло 

(конкретно європейське, італійське)" 

Gore – "кров, пролита в бою", "фільм зі сценами 

насильства" 

Gothic – "готика" 

 Haunted House, other Hauntings – "бідинок з 

привидами, інші переслідування" 

Halloween – "Хеллоуін" 

Horror Comedy – "комедія жаху" 

Macabre – "страшна історія зі смертю" 

Monsters – "монстри" 

Natural Horror – "стихійне лихо"  

Older-Woman-In-Peril Films ("Psycho-Biddy", aka 

'Hag Horror' or 'Hagsploitation') – "фільми про 

старших жінок у небезпеці ("скажена карга", також 

відомі як "фільм жахів про стару відьму", 

"використання теми старих відьом")"  

Psychic Powers – "психічні енергії" 

Psychological Horror – "психологічний фільм жахів" 

Reincarnation – "реінкарнація" 

Sadistic Horror – "садистський фільм жахів"  

Satanic Stories – "сатанинські історії" 

Sci-Fi Horror – "науково-фантастичний фільм 

жахів" 

Serial Killers – "серійні вбивці" 

Sex Horror – "фільм жахів на сексуальні теми" 

Slashers or "Splatter" Films – "фільми жахів про 
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розбійників з надмірними натуралістичними 

подробицями" або  "сплеттер" 

Supernatural Horror – "фільм жахів про 

надприродне" 

Teen Terror ("Teen Screams") – "фільми жахів про 

підлітків ("волання підлітків")" 

Terror – "терор" 

Vampires – "вампіри" 

Witchcraft – "чорна магія" 

Wolves, Werewolves – "вовкулаки, оборотні" 

Zombies – "зомбі" 

 

Musicals/Dance- 

"мюзикли" 

 

Animated – "мультфільм" 

Backstage Musicals – "мюзикли про закулісне 

життя" 

Ballet – "балет" 

Beach Party Films – "фільми про пляжні вечірки" 

Musical Biographies – "біографічні мюзикли"  

Broadway Show Musicals – "бродвейські музичні 

вистави" 

Comedy Musicals – "комедійні мюзикли"  

Concert Films – "фільми-концерти" 

Dance Films – "фільми про танці" 

Dramatic Musicals – "драматичні мюзикли" 

Fairy-tale Musicals, Fantasy Musical – "казкові 

мюзикли, фантастичні мюзикли" 

Film-Opera – "фільм-опера" 

Folk Musicals – "фольклорні мюзикли" 

Hip-Hop Films – "хіп-хоп фільми"  

Operettas – "оперети" 

Rock-umentary – "документальне кіно про рок" 

Romantic Musicals – "романтичні мюзикли" 

Show-Biz Comedy – "комедія про шоу-бізнес" 

Stage Musicals – "постановочні, сценічні мюзикли" 

Western Musicals – "вестерн мюзикли" 

Science fiction - 

"науково-фантастичні 

кінострічки" 

  

Action or Adventure Sci-Fi – "науково-фантастичний 

екшн або науково-фантастичний пригодницький 

фільм" 

Alien Invasion – "інопланетне вторгнення" 

Aliens, Extra-Terrestrial Encounters – "чужинці, 

несподівані зустрічі з інопланетянами" 

Anime – "аніме" 
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Atomic Age – "атомний вік" 

Classic Sci-Fi – "класичний науково-фантастичний 

фільм" 

Creature Films – "фільми про істот" 

Cyber Punk – "кібер панк" 

Disaster - See Greatest Disaster Film Scenes also 

Dystopia – "катастрофа – дивіться найкращі сцени 

фільму катастрофи також дистопя" 

End of World – "кінець світу" 

Fairy Tales – "чарівні казки" 

Fantasy Films – "фільми фентезі" 

50's Sci-Fi – "наукова фантастика 50-тих" 

Futuristic – "футуристичне кіно" 

Lost Worlds – "загублені світи" 

Mad Scientists – "божевільні вчені" 

Monsters and Mutants – "монстри і мутанти"  

Natural Horror – "стихійне лихо" 

Other Dimensions – "інші виміри" 

Outer Space – "відкритий космос" 

Post-Apocalyptic – "пост-апокаліптичне" 

Pre-historic – "доісторичне" 

Psychological Sci-Fi – "психологічна наукова 

фантастика"  

Robots, Cyborgs and Androids – "роботи, кіборги й 

андроїди" 

Sci-Fi Comedies – "науково-фантастичні комедії" 

Sci-Fi Horror – "науково-фантастичний фільм 

жахів" 

Sci-Fi Thrillers – "науково-фантастичні трилери" 

Space Opera – "космічна опера" 

Space or Sci-Fi Westerns – "космічні і сай-фай 

вестерни" 

Star Trek – "зоряна мандрівка" 

Super-Hero Films (e.g., Supermen and Others) – 

"фільми про супергероїв (наприклад, "Супермени 

та інші")" 

Supernatural – "надприродні явища" 

Tech-Noir – "тек-нуар" 

Time or Space Travel – "подорож у часі або в 

космосі" 

Virtual Reality – "віртуальна реальність" 
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War - "кіно про війну" 

 

Action Combat – "бойові дії" 

Aerial Combat, Aviation – "повітряний бій, авіація" 

Afghanistan-Iraq Conflict – "афганський, іракський 

конфлікт" 

Anti-War – "антивоєнне кіно" 

Civil War – "громадянська війна" 

Combat – "битва" 

Escape – "втеча" 

Gulf War – "війна в Персидському заливі"  

Historical – "історичне" 

Korean War – "війна в Кореї"  

Military – "фільм про армію і військових" 

Military Comedy – "міліарна комедія" 

Prisoner of War (POW)/Escape – 

"військовополонений / втеча з полону" 

Propaganda – "пропаганда" 

Resistance – "опір" 

Revolutionary War – "революційна війна" 

War-Spy – "військовий розвідник" 

Submarine – "субмарина" 

Vietnam War – "війна у В’єтнамі" 

War Adventure – "військова пригода" 

War Epic – "воєнний епос" 

War Romance – "романтика на війні"  

World War I – "Перша світова війна" 

World War II – "Друга світова війна" 

 

Westerns – "вестерн" Animal – "фільми з участю звірів або тварин" 

B-Western – "дешевий вестерн" 

Biographies – "біографії" 

Cattle Drive – "перегін скота" 

Cavalry – "кіннота" 

Comedy Westerns – "комедійні вестерни"  

Epic Westerns – "епічні вестерни" 

Euro-Westerns – "євро-вестерни" 

Frontier – "фронтир" 

Gunfighters – "стрільці" 

Historical – "історичне" 

Hybrid Westerns (with horror, noir, road movie, martial 

arts, etc.) – "гібридні вестерни (з жахами, нуаром, 

дорожніми пригодами, бойовими мистецтвами і 

т.п.)" 

Indian War or Indian Westerns – "війна індіанців або 

індіанські вестерни" 
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Issue Western Military – "західне військове 

втручання" 

Modern Western – "сучасний вестерн" 

Musical Western – "музичний вестерн" 

Outlaws – "поза законом" 

Psychological Westerns – "психологічні вестерни" 

Revisionist – "ревізіоніст" 

Road-Trail Journeys – "подорожі по слідах" 

Romantic Westerns – "романтичні вестерни" 

Science-Fiction Westerns – "науково-фантастичні 

вестерни" 

Shoot-outs – "перестрілки" 

Space Westerns – "космічні вестерни" 

'Spaghetti' Westerns – "спагеті вестерни (іронічні 

назви італійських або іспанських вестернів)" 

Spoof Westerns – "пародійні вестерни" 

Traditional – "традиційні вестерни" 

 

The Auteur System – 

"Авторське кіно" 

 

Woody Allen and comedy - "Вуді Аллен і комедія" 

the Arthur Freed unit with musicals - "знімальна 

група Артура Фріда з мюзиклами" 

Alfred Hitchcock for suspense and thrillers - 

"Альфред Хічкок за тривожне очікування 

("саспенс") і трилери" 

John Ford and John Wayne with westerns - Джон 

Форд і Джон Вейн з вестернами" 

Errol Flynn for classic swashbuckler adventure films - 

"Еррол Флінн завдяки класичним пригодницьким 

фільмам про хуліганів" 
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ДОДАТОК В 

Глосарій стилістично маркованих лексем галузевого словника кінематографу 

 

A 

to abandon – грати з повною віддачею 

ad-lib – експромт, дозвіл актору імпровізувати 

actor-proof – бита, кульова роль, самогральна 

angel – людина, яка фінансує поставки 

avatard – палкий прихильник творчості Джеймса Кемерона, режисера фільму 

"Аватар" 

akira – класичний серіал японських коміксів, чудовий аніме фільм 

arnold schwaryenegger – кінозірка в екшн фільмах 

B 

baby – освітлювач на 750-1000 ват з хвильовими лінзами 

baby legs – тринога для кадрів під малим кутом 

baby spot – малий прожектор 

balloon – текст  висловлювання або думок персонажів, який у коміксах був 

представлений у вигляді хмаринки, схожої на повітряну кульку 

banana – перетнути простір перед камерою дугою далеко від лінз, що буде як 

пряма лінія на екрані 

barkies – звукове кіно 

bat – вигідне місце та ролі 

bazookas  – фільм, що показує багато жіночих тілесних принад 

to be dark – бути закритими (про кінотеатри) 

beaver picture – порнографічний фільм 

best boy – перший помічник бригадира освітлювачів 

birth of a nation – старий німий американський фільм як вклад у покращання 

міжрасових стосунків  

bitcom – частина комедії ситуацій  

black sheep – біла ворона, про людину, яка ходить у кіно одна 

blacklist – чорний список в кіноіндустрії стосовно акторів і директорів за їхні 

зв’язки з комунізмом у 1950-ті роки 

blind-booking – покупка фільмів 

blickerlight – жартівлива назва актора 

blickerite – жартівлива назва актора 

blinker – кінознімальний апарат 

blinkies – кінофільм 

blokebuster – блокбастер, супербойовик 
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blockluster – блокбастер, супербойовик 

blonde – освітлювальний кварцовий прожектор без лінз на 2000 ват  

blooper – допущена виконавцем відзнята помилка, зазвичай комічна 

blop – запис звуку на кіноплівку 

blow a line – серйозна помилка при читанні слів сценарію 

blue gag – відсебеньки, епізод або комічний трюк дурного тону 

bluey – порнографічний фільм 

bogie – особа, що порушила зйомку тим, що пройшлась у кадрі  

bomb – провал 

to boo – висловлювати осуд, не схвалювати фільм 

bookworm – бібліоман, не може без книжки навіть у кінозалі 

bornstormer – крикливий, пихатий актор 

bottle – кінознімальний об'єктив 

brifie – короткометражний фільм 

blinkies – кінофільм 

bumper – заставка 

buvie – фільм, що показує багато жіночих тілесних принад 

business – акторська буденна рутина 

C 

catchphrase – помітна реклама 

cackle – діалог 

cash cow – товар, що користується попитом 

camera cranker – кінооператор 

cartoon – мультиплікаційний кінофільм 

cartoonews – мультиплікаційна кінохроніка 

cartoonist – художник мультиплікатор 

capeshit – фільм на основі історії про супергероя або книзі коміксів 

casting couch – надання ролі в обмін на сексуальні послуги, кастинг через 

ліжко 

catwalk – «котяча стежка», місток на верху декорації для освітлювальних 

приладів 

catharsis – катарсис 

celluloid gabbers – звукове кіно 

censcissors –  кіноцензор  

change pages – зміни в сценарії під час зйомок, які подаються на сторінках 

іншого кольору 

to chase a kite – забути роль 

chemistry (screen chemistry) – зігратись 

chinema – звукове кіно 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1162337_2_1&s1=bumper
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choker – зйомка крупним планом, коли видно тільки очі  

Chollywood – китайська кіноіндустрія 

сineaste – кінематографіст 

сinecamera – кінокамера 

cinemactor – кіноактор 

cinemaddict – прихильник кіно 

cinemag – кіножурнал 

cinemake – займатися кіновиробництвом 

cinemalight – кіноактор 

cinemama – кіно мама 

cinemegaphoner – кінорежисер 

cinemamantics – кінокомедія 

cinemamarionette – жартівливі назви акторів 

cinemaphile – прихильник кіно 

cinemelodrama – кіно мелодрама 

cinementhusiast – палкий прихильник кіно, той, хто захоплюється кіно 

cinemexploration – дослідження в галузі кіно, кіноподорожі 

citizen kane – прекрасний фільм в історії кінематографу 

clara bow – німа кінозірка  

clapperboard – нумератор із хлопавкою 

clean speech – кінокадр або дубль без жодної помилки в записі діалогів 

сlick – фільм, який має великий успіх 

cliffhanger – напружений інтригуючий фінал без розв’язки   

cli-fi – кліматична фантастика зазвичай на фоні екологічних катастроф 

Coast – Голівуд, або Лос-Анджелес як розважальні центри 

cock star – чоловік-актор у фільмі для дорослих 

corny porny – порнографічний фільм 

craft service – стіл з закусками на знімальній площадці 

crank turner – хитрий хід, трюк 

cridiot – кінокритик, який не дивився фільм 

D 

daddy – "татусь", звукооператор 

dark horse – "темна конячка", маловідомий фільм, який несподівано став 

успішним 

dawkumentary – документальний фільм про хиби і хитрощі релігії та 

псевдонауки 

deadpan – актор з "кам'яним обличчям", незворушний вигляд, холодний 

погляд  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=clara%20bow
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=clapperboard
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dead stick – момент зупинки спектаклю з причини забутого актором тексту, 

невиходом вчасно на сцену 

die hard – міцний горішок, незламний, гарний різдвяний фільм 

dick – кіноцензор 

dinkies – кіностатист 

directing the eye – режисура 

distrib – дистриб’ютор, поширювач 

dope sheet – перелік відзнятих сцен 

double feature – два кінофільми, що показують один за одним 

doubleyew film – румунський фільм незалежної кіностудії 

dronie – любитель селфі 

dronestagram – завсідник в Instagram  

dumb and dumber – веселий кінофільм 

dummy – манекен, лялька, яка замінює актора на зйомках небезпечних сцен 

кінофільму 

the dump – місце, куди постійно звалюють всі залишки їжі, порожні пляшки 

із Кока-Коли, відеречка з попкорну 

duplicate Kate – глядач, що любить повторювати діалоги акторів 

E 

emotion picture actor – жартівлива назва актора 

emotion-picturess – жартівлива назва актриси 

endustry – індустрія розваг 

to exaggerate – грати роль нарочито, з навмисним перебільшенням 

exec/exex – генеральний директор, виконуючий директор, керуючий 

F 

faking – обман, технічні прийоми для створення прийомів при зйомках 

кінофільму 

fan magger – кіножурналіст  

fangoria – кіножурнал жахів 

fat – вигідне місце, ролі 

feel good film – оптимістична комедія 

feeling Theda – гламурна дама, жінка-вамп 

fifteen minutes of fame – зоряний час  

filler – заповнювач,  короткий кінофільм в додаток до кіносеансу 

film at 11 – фільм, який реклама рекомендує обов’язково подивитися 

глядачам, який, однак,  рідко відповідає глядацьким очікуванням  

Film Bitch – людина, чиї думки про те, які фільми дивитися, визначаються 

номінантами і переможцями премії Оскар, навіть без перегляду трейлеру  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=film%20at%2011
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Film%20Bitch
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filmage – стилістичний синонім слова "фільм", що став поширеним з 2005 в 

Англії 

filmaholic – фільмоголик, пристрасний прихильник кіно 

filmama – фільмама, відома актриса 

filmance – випадковий роман, що трапляється тільки під час, або зразу після 

зйомок між учасниками акторського складу 

filmathon – фільмофон, марафон фільмів, перегляд численних фільмів одного 

за одним переважно одного франчайзингу  

filmatism – технічне вміння стосовно мистецтва кіновиробництва 

filmboard – нумератор із хлопавкою 

filmbot – про людину, що рідко сама катається на роликах, а захоплюється 

зйомками скейтбордингу 

filmbox – фільм настільки низької вартості, що краще викинути на смітник  

filmbrary – фільмотека, часто колекція фільмів одного жанру або одного 

режисера 

filmite – жартівливе прізвисько актор чи актриси,  "яскравий метелик" 

fish eye – фотооб'єктив, "риб'яче око" 

flash in the pan – хтось або щось, що має раптовий, але короткостроковий 

успіх 

flick – кінофільм 

flicky – "скороспілка", дешевий кінофільм, знятий нашвидкуруч 

flicks – кіношка 

flop – невдача, крах  

footligbts – акторське поприще 

four-banger – трейлер на чотири дверці з гримерною, виробничою кімнатою і 

ванною для знімальної\групи 

fuicky – короткометражка 

funeral clown – "дивні запахи" у кінозалі 

G 

gaffer – гафер,старший, головний 

gag – відсебеньки 

gag based comedies – смішна сценка (в кіно, мюзик холі), комічний епізод 

gagman – виконавець комічних трюків та діалогів 

gagster – виконавець комічних трюків та діалогів  

gelatin – кіноплівка 

gem – маленький сценічний шедевр 

the General – "кіношний генерал",  охоронець у кінозалі в пошуках "зайців" 

та неповнолітніх, які завітали на фільм для дорослих 

geriaction – вчинки людини похилого віку на екрані 
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germs – глядачі, що мов "ходячі мікроби", тільки вимкнуть світло, починають 

кашляти, чхати або ж важко дихати 

ghosts – люди в кінотеатрі, які то сидять коло вас, то кудись містично 

зникають, немов привиди 

Grand Canyon – досить велика відстань між спинкою, яка утворює так званий 

«Гранд Каньйон», в який ви постійно западаєте 

greenlight – схвалити, дати дозвіл на продовження чогось 

grew – трупа акторів 

to grіnd – знімати кінофільм 

groucho marx – прекрасний телефільм водевіль 

goofy movie – найкращий анімаційний фільм 

goonie – дивак 

guerrilla film – фільм з низьким рівнем бюджету, зазвичай знімається, не 

шукаючи дозволу на місце 

gun that runs the deck – помічник режисера 

H 

ham – поганий актор, погана гра 

ham acting – погана, груба гра 

has-been – виконавець, який втратив популярність 

happy Gilmore – дуже гарний фільм 

heavy – негідник, злодей в кінофільмі 

heavy woman – інтригантка 

heavies – актор, який грає ведучу роль в амплуа злодія 

helm – режисерувати 

hike – збільшити, підняти або рекламувати, команда актору зайняти вигідну 

позицію в кадрі 

hocus-focus boy – помічник кінооператора 

hotrod – порнографічний фільм 

hungry hippo –  "голодний бегемот", глядач, який постійно щось їсть або п’є 

під час кіносеансу 

I 

idiot board – телесуфлер 

idiot card – телешпаргалка (крупно написаний текст для виступаючого) 

insidious – страшний фільм про підступні дії 

instamentary – документальний фільм, що знімається миттєво на місці подій 

interpreter – той, хто тлумачить дії, що відбуваються  на екрані, іншим 

присутнім 

in the can – відзнятий матеріал 

"It" List – список пріоритетних осіб 
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J 

jesser – асистент кінорежисера 

jockey – помічник кінооператора 

jossing – жарт 

juicer – "гасовик", освітлювач на кінозйомці 

K 

kick off – ефективний початок робіт 

kill – Припиніть або виключіть! – команда на припинення непотрібного звуку 

або шуму, що заважає зйомкам 

to kill a role – загубити роль поганою грою 

kodactor – актор, що знімається на камеру і користується товарами відомого 

бренду  

kodactress – актриса, що знімається на камеру і користується товарами 

відомого бренду kodaks – кінофільм 

L 

leader – головна роль 

leading lady – ведуча актриса, яка виконує головні ролі 

leading man – актор у головній ролі 

legs – фільми, що тримають аудиторію протягом багатьох місяців 

the Lion (Leo) – стосовно студій Metro Goldwyn Mayer (MGM) з легендарним 

логотипом лева 

lip sync – синхронізація артикуляції 

Lights, camera, action! – Світло, камера, дія! 

the Lonely Island – самотній острів, група кіно виробників, прихильників 

Інтернету  

long ear – звукооператор 

M 

macaroni  – кіноплівка  

madcap comedy – комедія в швидкому темпі з великою кількістю фарсу, 

гумору, тупих дій і божевільних персонажів 

magic hour – оптимальний час для зйомок романтичних або магічних 

сюжетів завдяки пом’якшеним тіням і "теплому" та "м'якому" освітленню з 

золотаво-оранжевим відтінком, що можливе протягом 30 хвилин близько 

заходу і сходу сонця 

majors – мейджорс (найбільші голлівудські кінокомпанії) 

mike – мікрофон 

martini shot – останній дубль і спалах хлопавки, бо наступним уже буде 

"спалах" з фужера  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=jossing
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Mary Poppins – про спритну людину, яка подібно до чарівної леді з 

популярного мультфільму Діснея непомітно для людського ока дістає їжу та 

напої 

metropolis – відомий науково-фантастичний фільм 

to milk – добиватися максимальної реакції від гри актора 

mockbuster – малобюджетний фільм на ту саму тему, що й популярний 

блокбастер 

mockumentary – псевдодокументальний фільм, документальний фільм-

пародія 

mogul – голлівудський ділок 

monty python and holy grail – смішне, веселе кіно  

MOS – акронім, що включає три слова: мотор, тільки зйомка, тобто  зйомка 

без звуку 

movie 43 – найгірший з коли-небудь створених фільмів; фільм, що не має 

ніякої художньої вартості 

movie adultery – кіно-адюльтер або недотримання обіцянки подивитися з 

кимось першим кінофільм  

movie aftermath – наслідки впливу кінофільму 

movie airbag – аварійна подушка безпеки в кіно 

movie amnesia – кіно амнезія, нездатність без сторонньої допомоги пригадати 

значні фрагменти фільму   

movie arm twist – "твіст руками" – ласки інтимних зон дівчини під час 

кіносеансу  

movie ass – сильний біль у сідницях  від довгого сидіння в кінотеатрі 

movie binge – перегляд цілої низки кінофільмів, що в емоційному еквіваленті 

порівнюється до гулянки з різними типами людей, але ефект від першого 

здоровіший 

movie bladder – явище частої і немайнової потреби до туалету справити малу 

нужду під час сеансу в кінотеатрі 

movie boobies – глядачі в кінозалі, що обіймають дівчат і бачать, що в них 

нижче під сорочкою  

movie buddy – особа, що регулярно дивиться кінофільми в кінотеатрі чи 

вдома 

movie buff – залежна від кіно особа,  яка активно ходить до кінотеатру  

movie civilian – особа з середнім рівнем знань про кіно, яка іноді недооцінює 

витвір мистецтва  

movie cooldown – прихід до тями, оговтування після класного фільму, на що 

йде тиждень а то й більше залежно від фільму й від людини 
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movie cridick – такий любитель кіно та вистав, який кожні три хвилини дає 

свої коментарі, чим заважає іншим і дратує їх 

movie crotch – сидіння в кінотеатрі, розставивши ноги гаком, бо в матні 

жарко й піт    

movie cryer – сентиментальна глядачка; той, хто плаче під час перегляду 

фільму 

movie date – побачення через кіно для тих, хто спілкується на відстані; 

одночасний перегляд фільму закоханими на відстані, так ніби в кіно йдеться 

про них 

movie daze – ошелешений переглядом фільму;  глядач наполовину ще в 

подіях фільму, наполовину в навколишній реальності і пробує згадати, де 

оставив машину 

movie devil – людина, що заглядає наперед в сюжет вистави чи кінофільму і в 

такий спосіб руйнує враження здивування від поворотів сюжету 

movie drunk – відчуття запинки і дезорієнтації, що охоплює людину в натовпі 

до виходу з темного кінотеатру  

movie elbow – синяк від удару ліктем сусіда в кінотеатрі через те, що не 

поділили спільний підлокітник  крісла 

movie fantasy disorder – психічний розлад, навіяний кінофільмом;  людина з 

благоговінням наслідує героя фільму і хоче, щоб кіно стало реальністю 

movie fountain – ситуація, коли ви в кінотеатрі, боячись пропустить якусь 

частину фільму, не йдете до туалету і терпите 

movie friend – двоє, що проводять час разом займаючись переглядом фільму і 

сексом без зобов’язань 

movie hangover – під сильним враженням від фільму, фільм скінчився, а 

людина все ще в ілюзорному світі фільму 

movie high – піднесений настрій після перегляду кінофільму, сильне 

позитивне враження від фільму 

movie hop – той, хто купує квиток на один фільм, а потім прокрадається на 

інший сеанс, часто неповнолітні, що хочуть потрапити на фільми "від 16 

років"  

movie hopping – явище, коли ви купуєте квиток на один фільм, але 

"перестрибуєте" на інші кінострічки впродовж дня 

movie nut – прихильник кіномистецтва 

movie theatre sickness (MTS) – висловлювання в галузі кіно, що означає 

нудоту, липкі руки, головний біль, слабкість та біль у шлунку кіноглядачів  

moviebomb – навмисне переривання перегляду страшного фільму як відплата 

тим, хто заважає дивитися хороші 
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moviebot – робот, якого не існує в реальному житті, але в кіно виглядає 

чудово 

movie-burger-backseat – кіно-бургер-заднє сидіння в машині – ритуал 

залицяння серед підлітків 

moviecation – власна самоосвіта через кіно, або просвітництво когось шляхом 

критичного перегляду фільмів, а також фільмів, що отримали відгук чи 

схвалення суспільства   

moviecodec – Інтернет форум для дискусій кінопродукції від художніх 

фільмів до коміксів та аніме 

movied up – широкий вибір кінофільмів різних жанрів 

movieese – мова кіно і телебачення  

moviefag – кретин, який втокмачує вам про геніальні кіношедеври, що йому 

подобаються і що ваше життя марне, якщо ви їх не бачили; неприємна особа 

з нав’язливими порадами про кіно 

moviefied – ситуація, коли щось чи хтось, здається, прямо, як із кінофільму; 

точно, як в кіно  

moviefuck – ситуація, коли хтось заставляє друзів піти в кіно замість того, 

щоб кудись вийти розвіятись, а потім засинає на середині фільму 

moviegasm – захоплення і насолода від перегляду приголомшливо чудового 

фільму 

movieoke – фільм з караоке 

multiple-star – кінофільм, в якому бере участь велика кількість кінозірок 

multiplex – топографічна зйомка мультиплекс 

N 

netflix and die – фільм, щоб заснути 

nickelodeons – перші дешеві кінотеатри 

nut  – театральний бізнес стосовно операційних витрат на фільм 

O 

operator – кінооператор 

ozoner – кінотеатр для автомобілістів на свіжому повітрі 

P 

passion of Christ – дуже повільний, розтягнений фільм 

payola – хабар за рекламу, упередженість в репортажі, безкоштовна реклама 

або позитивний відгук 

pic – картина 

pick crick – кінокритик 

pic factory – кіностудія 

to pick up cues –  підхоплювати репліки акторів 

picture catcher – кінокритик 
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pilldozer – той, хто одягається виключно на камеру в стилі німого кіно, в 

жилет і капелюх 

pin-up girl – гарненька дівчина (про кінозірку); фотографія красуні з журналу 

прикріплена до стіни;  

pippin – кумир 

pix crix – кінокритик 

plate of shrimps – фільм, знятий методом синхронії 

prod – продюсер 

props – реквізитор 

pulp – дурниця, фуфло 

pulp fiction – белетристика, кримінальне чтиво (1994 Тарантіно) 

 putty – кіноплівка 

G 

quicky –  малобюджетний кінофільм, зроблений наспіх 

R 

rat (digger) – людина, яка спекулює театральними білетами 

to read a movie – читати кіно (з субтитрів) 

red herring – відволікаючий маневр; помилковий слід; відволікаючий 

аргумент в суперечці, те, що збиває з пантелику 

reel boss – очільник кінофірми 

reel girl – жартівлива назва актриси 

Repeater Peter – "муха-повторуха", глядач, що повторює репліки акторів 

ribbon – кінострічка 

road show – група акторів на гастролях 

rodox – фільм для дорослих, ретро порнофільм 

Roll ‘em! – включити камеру 

rom-zom-com – романтична зомбі комедія 

rounders –  нікчеми, гультяї  

S 

scene-chewer – актор, який переграє 

sci film – науково-фантастичний фільм 

screenette – молода актриса, "скрінетка" 

second banana – нарочито серйозний партнер актора- коміка, "подай- 

принеси", хлопчик на побігеньках 

setiquette – етикет на знімальному майданчику 

shtick – актор зі звичними номерами 

showmance – випадковий роман, що трапляється тільки під час, або зразу 

після зйомок між учасниками акторського складу 

silver bullet –те, що треба в складній ситуації, єдино вірне рішення проблеми 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=showmance
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skin flick – фільм, сюжет якого крутиться навколо відвертих інтимних сцен 

sleeper – несподівано успішний фільм 

sleep show – зйомка комічної сцени, де ваш приятель спить і використовує 

ваш камера фон 

snuff film – порнографічний фільм, що показує реальне вбивство 

spaghetti – кіноплівка 

spaghetti western – мало бюджетний європейський вестерн переважно 

італійський 

spoiler – повідомлення з метою відвернути увагу від сенсаційного 

повідомлення конкурента 

starlet – кіноактриса, молода талановита "зірочка" 

strike – команда прибрати щось зі сцени зйомок 

swashbuckler – головоріз, рубака, навіжений, хвалько; фільм, де головний 

герой головоріз 

sync – синхронізація 

T 

take/ retake – знято / перезнято (про успішно відзняті сцени)  

tearjerker – мелодрама 

terminator – кращий фільм усіх часів 

Thomas Newman – прекрасна робота композитора фільму 

tits – фільм, що показує жіночі груди 

that film – фільм, який я хочу зняти в майбутньому 

tragedy king – головний трагічний актор трупи 

tradigital – поєднання традиційного і цифрового кіно 

traffic check – повертання голови то вліво, то вправо, як при переході вулиці, 

щоб людина позаду вас звернула увагу і припинила турбувати вас 

torque video – порнографічний фільм 

tour de force – чудова робота 

twelveplex – комплекс із дванадцяти частин 

twilight – переоцінений і перехвалений фільм 

U 

the unwanted masseuse – небажаний масажист, людина, яка сидить у кінозалі 

за вами та опирається ногами на ваше сидіння 

unspool – показувати фільм тощо  

V 

vagrant –  про розпатланих і розхристаних людей, схожих на безхатченків і 

безпритульних 

the velvet rope – люди, які заздалегідь займають собі та своєму найближчому 

оточенню найкращі місця 
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W 

walk-on – коротке акторське виконання з декількома словами і ходінням по 

сцені  

a walk to remember – фільм, що змушує плакати 

wallawalla –  атмосферні, фонові звукові ефекти для нечітких бурмотінь та 

гудіння голосу в натовпі 

watchdog – кіноцензор 

webisode – епізод в мережі Інтернету  

weenie – об'єкт, який мотивує основну дію в серіалі (наприклад, втрачене 

місто, поховані скарби або відсутні плани тощо) 

What is your 20?  – Де твоє точне місце знаходження? – фраза, запозичена у 

поліції 

the white rabbit – людина, яка снує перед екраном у пошуках зручного місця 

посеред ряду 

whoop- whoops – додаткові шуми в звукових ефектах  

winnebago – гігантські трейлери, де задіяні кінозірки, коли не на зйомках 

wire-fu – телепередача про кун-фу 

word of mouth – чутки, з вуст в уста; передане в усній формі 

Y 

yawner – нудне шоу 

yes-and-no man – кінорежисер 

yes man – асистент кінорежисера 

 

10-100 – знак, що акторська група чи хтось із її складу залишили зйомки, щоб 

піти до ванної кімнати  

722 – спеціальний звуковий пристрій на зйомках фільму 
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ДОДАТОК Г 

Способи словотворення англійськомовної лексики  

кінематографічної галузі (кількісний аналіз) 

 

 

 

 

 

Всього: 2850 лексичних одиниць 

основоскладання (622 од.) 

афіксація (588 од.) 

скорочення (1167 од.) 

семантична деривація (447 од.) 

конверсія (26 од.) 
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скорочення (1167,од.): 

абревіація (568 од.) 

усічені слова (51 од.) 

телескопія (548 од.) 
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Термінолексика та загальновживані слова (1780 лексем) 

 

 
 

Основоскладання (622 од.) 

афіксація (437 од. 

абревіація (568 од.) 

інші види деривації (153 од. 

 

 Стилістично маркована лексика (1070 лексем) 

 

 
афіксація (151 од.) 

семантична деривація (447 од.) 

телескопія (492 од.) 

усічені слова (36 од.) 
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ДОДАТОК Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Тимощук Т. І. Англомовна лексика кінематографу: діахронічний 

аспект. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 

Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.  Вип. 115. С. 325-330 

2. Тимощук Т. І. Вплив закону мовної економії на формування 

англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу. 

Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. №56. С. 209-

211 

3. Тимощук Т. І. Транстермінологізація англомовної лексики 

театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону 

кінематографічної галузі. Нова філологія: збірник наукових праць. 

Запоріжжя  : ЗНУ, 2014. № 63. С. 217-220 

4. Тимощук Т. Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі. 

Мова і культура. (Науковий журнал). К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2014. Вип. 17. Т. ІІ (170). С. 96-100 

5. Тимощук Т. І. Вплив сучасних мультимедійних технологій на 

збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі. Нова 

філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. № 67. С. 128-131 

6. Наумчук Т. І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології 

кінематографу США. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія Філологічна: збірник наукових праць. Острог : 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 

58. С. 16-18 

7. Наумчук Т. І. Соціолінгвальні чинники формування англомовної 

термінології на позначення жанрів кінематографу. Актуальні проблеми 

романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал 

Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2016. Вип. 11-12, Ч. 2. С. 98-101 
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8. Наумчук Т. І. Самоорганізація англомовного кінематографічного 

словника як фактор його розвитку. Нова філологія:  збірник наук. праць. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. №71. С. 78-82 

9. Naumchuk T. I. Synergetic principles of vocabulary development 

(based on the material of the English cinematic lexicon). Science of Europe. Praha, 

2018. Vol.3, №23. P. 66-69 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

10. Тимощук Т. І. Жаргонна лексика як складова мови 

кінематографу. Молода наука-2012: збірн. наук. праць студентів, аспірантів 

і молодих вчених: у 7 т. Запоріжжя, 2012. Т.6. С.  321-324 

11. Наумчук Т. І. Інтралінгвальні та екстралінгвальні запозичення як 

джерело збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі. Тези 

доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю, 5 лютого 2016 

року. Харків : ХНУ ім. В.  Н.  Каразіна, 2016. С. 131-132 

12. Наумчук Т. І. Неологізація англомовного словника 

кінематографічної галузі. Молода наука-2017: збірник наук. праць студентів, 

аспірантів і молодих вчених: у 4 т. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Т.2. С. 443-444 

 


