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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено дослідженню ґенези та структурно-семантичних і 

прагмастилістичних особливостей англійської термінології косметології та 

естетичної медицини. Роботу виконано на перетині термінознавства і 

прагмастилістики. 

Швидкий розвиток новітніх технологій, глобалізація та маркетизація 

сучасного життя впливають на усі сфери діяльності людини та спричиняють появу 

нових і еволюцію наявних наукових та професійних галузей. Прикладом цього є 

бурхливий розвиток косметології та естетичної медицини (КЕМ), які набули 

надзвичайно широкого розповсюдження у світі на початку нового тисячоліття. 

Сучасне розширення та модифікація їхньої поняттєвої основи сприяє формуванню і 

розвитку відповідної мовно-комунікативної сфери, основною одиницею якої є 

термін. 

Термінознавчі дослідження набули широкої популярності в Україні та інших 

країнах світу і викликали формування національних термінознавчих шкіл: 

української (Р. І. Дудок, Ю. А. Зацний, Т. Р. Кияк, І. М. Кочан, Г. П Мацюк, 

Т. І. Панько, Л. О. Симоненко, В. В. Синьо, Е. Ф. Скороходько); російської 

(Т. Г. Винокур, С. В. Гриньов-Гриневич, В. М. Лейчик, С. Д. Шелов, Д. С. Лотте, 

О. О. Реформатський); німецької (Л. Дрозд, В. Зайбіке, Д. Мьон, Р. Пелка, 

Л. Гоффман, Г. Фелбер); польської (Л. К. Бесекірська, С. Гайда).  

Окрім того, значну увагу науковців привернули фахові мови, стрижневими 

компонентами яких є галузеві терміни (Н. В. Васильєва, Т. О. Васильєва, 

М. Т. Вереш, Л. Гофман, О. І. Дуда, Л. Ю. Зубова, Т. Р. Кияк, І. В. Мотченко, 

І. Б. Павлюк, О. С. Петрина, Р. Є. Пилипенко, В. В. Прима, Е. Ф. Скороходько, 

О. В. Суперанська, Н. В. Подольська, М. Я. Саламаха, М. В. Токарева, 

М. А. К. Халідей). 

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених різним терміносистемам і 

мовам фаху, англійська термінологія косметології та естетичної медицини ще не 

ставала предметом спеціального аналізу. Отже, актуальність дисертаційної праці 

зумовлено суспільною важливістю вивчення галузевих терміносистем, термінологій і 

фахових мов з огляду на бурхливий розвиток міжнародного співробітництва та 

інтенсифікацію спілкування галузевих фахівців; науковою доцільністю аналізу мовних 

ї позамовних чинників еволюції та функціонування термінів; відсутністю 

лінгвістичних досліджень англійської термінології косметології та естетичної 

медицини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Дискурси і жанри іноземномовної професійної 

комунікації» (шифр теми 0111U008010). Тему дисертації затверджено на засіданні 

Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 4 

від 11.15.2014 р. 
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Мета дослідження полягає у виявленні та комплексному аналізі генези, 

структурних, семантичних та прагмастилістичних особливостей англійських 

термінів косметології та естетичної медицини. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 розглянути основні підходи до трактування сутності поняття «термін» та 

виявити головні вимоги до нього; 

 описати основні характеристики фахової мови косметології та естетичної 

медицини, визначити її джерела і шляхи поповнення; 

 виявити системний характер зазначених термінів та їх тематичну 

стратифікацію; 

 дослідити словотвірні особливості і процеси (словосполучення, абревіація, 

префіксальні та суфіксальні методи творення термінів) англійської термінології 

косметології та естетичної медицини; 

 проаналізувати семантичні особливості (полісемія, омонімія, синонімія, 

антонімія, метафоризація, метонімія) англійських термінів косметології та 

естетичної медицини; 

 визначити кількісні та якісні особливості функціонування термінів в 

різностильових і різножанрових текстах; 

 порівняти прагмастилістичні функції англійських термінів косметології та 

естетичної медицини в текстах різних стилів і жанрів. 

Об’єкт дослідження – англійська термінологія галузей косметології та 

естетичної медицини. 

Предмет дослідження – генетичні, структурно-семантичні та 

прагмастилістичні особливості англійських термінів косметології та естетичної 

медицини. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації становлять: 

– концептуальні положення та методи сучасного термінознавства 

(Л. К. Бесекірська, М. М. Володіна, В. В. Виноградов, О. С. Герд, С. В. Гриньов-

Гриневич, Р. І. Дудок, А. С. Д’яков, Т. Л. Канделакі, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, 

Дж. Лакофф, Р. В. Лангакер, В. М. Лейчик, А. В. Лемов, Д. С. Лотте, 

О. О. Реформатський, В. А. Татаринов, Н. Хомський, Ч. Філлмор); 

– теоретичні напрацювання у галузі досліджень фахових мов (О С. Герд, 

Л. Гоффман, С. Г. Дудецька, Т. Р. Кияк, А. Л. Міщенко, Д. Мьон, І. Б. Павлюк, 

Р. Є. Пилипенко, Р. Пелка, Т. Рьолке, Е. Ф. Скороходько, С. Дж. Шмідт, 

М. А. К. Халідей, С. Д. Шелов); 

– основні принципи сучасної стилістики і лінгвопрагматики (І. В. Арнольд, 

М. М. Бахтін, Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, І. А. Бехта, В. В. Виноградов, 

Т. Г. Винокур, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко, Н. М. Разінкіна, І. П. Сусов, 

О. С. Троянська, Дж. Фершуерен, Г. Юл). 

Матеріалом дослідження послугували 1200 англійських термінів 

косметології та естетичної медицини, відібраних з різностильових і різножанрових 

(медійних, наукових та науково-дидактичних) текстів відповідних галузей 
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загальним обсягом 5 000 сторінок, які були опубліковані протягом останніх 20 років. 

На основі опрацьованого матеріалу був сформований глосарій обсягом 

1200 одиниць, до якого увійшли одиничні терміни, терміни-словосполучення та 

абревіатури. Для верифікації даних були використані відповідні лексикографічні 

джерела. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження та розв’язання 

сформульованих завдань було застосовано загальнонаукові і лінгвістичні методи. 

До загальних методів дослідження належать аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, порівняння, а до лінгвістичних – метод суцільної вибірки, метод 

опозицій, метод кількісних підрахунків, словотвірний аналіз, дистрибутивний 

аналіз, компонентний аналіз та прагмастилістичний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дисертації 

уперше здійснено комплексне дослідження англійської термінології косметології та 

естетичної медицини: виявлено походження та особливості формування й 

становлення зазначеної термінолексики; проаналізовано і узагальнено її тематичні, 

структурні та семантичні характеристики; визначено та порівняно кількісні 

характеристики і функціональне навантаження терміноодиниць у текстах 

різностильової та різножанрової приналежності.  

Наукова новизна отриманих результатів представлена в таких положеннях, що 

виносяться на захист:  

1. Термін косметології та естетичної медицини – це слово або 

словосполучення, що позначає препарати і засоби, обладнання та прилади, методи, 

фізіологічні показники, дії і процеси, необхідні для покращення зовнішнього 

вигляду людини, та забезпечує процес номінації понять та комунікації між 

фахівцями. Терміни косметології та естетичної медицини слід трактувати як 

термінологію, а не як терміносистему. 

2. Термінологія косметології та естетичної медицини має різні джерела 

поповнення – запозичення з інших мов (латинської, грецької, французької, німецької 

та інших) і загальновживаної англійської мови. У її склад увійшли терміни таких 

галузей, як медицина, хімія, мікробіологія, ботаніка та мистецтво, причому 

найбільша кількість терміноодиниць запозичена з медичних галузей (29,5%) та 

мистецтва й живопису (25%). Як наслідок дії соціальних та технологічних чинників, 

термінологію КЕМ також поповнюють власне неологізми, трансномінації та 

семантичні неологізми. 

3. В аналізованій термінології існує системний зв’язок, на основі якого 

виокремлено 7 тематичних груп і 46 підгруп. До найчисельніших тематичних груп 

термінів косметології та естетичної медицини належать «декоративна косметика та 

її інструментарій», «не- та малоінвазивні методи корекції косметологічних 

недоліків», «інвазивні методи та способи корекції косметичних недоліків». Між 

термінами в групах наявні гіперо-гіпонімічні відношення, які зумовлюють чітке 

розмежування понять, забезпечують ієрархічний характер термінології, а також 

сприяють її збагаченню. 
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4. До структурно-семантичних особливостей досліджуваної термінології 

належать утворення багатокомпонентних словосполучень, переважання 

суфіксального способу термінотворення над префіксальним, продуктивність 

абревіації, формування термінів-епонімів, вторинна номінація (синоніми, антоніми, 

метафори, метонімія). Метафоричне та метонімічне перенесення відіграють важливу 

роль у найменуванні нових понять косметології та естетичної медицини. 

5. Терміни косметології та естетичної медицини мають певні особливості 

функціонування в різножанрових і різностильових текстах, які зумовлені 

комунікативно-прагматичними характеристиками цих текстів. В медійних текстах – 

статтях та рекламі у жіночих журналах – загальновідомі широкому загалу терміни 

виконують такі функції, як номінативна, інформативна, позиціонування, емотивна, 

ціннісно-орієнтована, ідеологічна, естетична, експресивна, маніпулятивна, 

навіювання та змісто-підсилювальна. Тексти наукових статей з косметології та 

естетичної медицини насичені спеціальними термінами, які подають 

вузькопрофільну інформацію та виконують номінативну, евристичну, 

інформативну, репрезентативну та інтелективну функції. Використання 

вузькоспеціальних термінів найбільш характерне для текстів відповідних 

підручників, де вони реалізують номінативну, комунікативну, класифікаційну й 

систематизуючу, виховну, дидактичну та аксіологічну функції.  

У медійних текстах функції термінів спрямовані на привернення уваги та 

зацікавлення адресата, у наукових текстах вони націлені на презентацію знання 

науковій спільноті, а у науково-дидактичних – на передачу нового знання і 

формування професійної компетентності тих, хто навчається. Питома ж вага 

термінів у текстах трьох груп варіює у відносно невеликому діапазоні (19-23%), не 

виявляючи достатньо помітних квантитативних закономірностей. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що комплексний 

аналіз англійської термінології косметології та естетичної медицини, здійснений на 

перетині двох мовознавчих галузей, розширює теоретичні засади термінознавства, 

досліджень мов фаху, лексикології і прагмастилістики, що матиме позитивні 

наслідки для подальшого вивчення утворення і функціонування інших термінологій, 

терміносистем і фахових мов. Робота також доповнює і розширює наявні знання про 

розвиток спеціальної лексики, закономірності її формування та функціонування. 

Практична цінність дисертації визначається можливістю застосування її 

результатів у викладанні лекційних курсів із лексикології англійської мови (розділи 

«Термін», «Термінологія», «Системні відношення в лексиці», «Словотвір») та 

стилістики (розділ «Стилістична диференціація лексики»), у лексикографічній 

практиці (для укладення відповідних англо-українських словників, глосаріїв і 

довідників), при створенні профільних підручників і навчальних посібників, а також 

для упорядкування та стандартизації англійської термінології косметології та 

естетичної медицини. Отримані результати можуть бути використані в процесі 

викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам медичних 

навчальних закладів. Вони можуть слугувати джерелом інформації для подальших 

досліджень із термінознавчих проблем.  
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Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є наслідком 

самостійної праці дисертанта. Праць, написаних у співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

практичні результати дослідження доповідались на п’ятьох міжнародних 

конференціях: IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Філологія 

XXI століття: теорія, практика, перспективи» (Одеса, 2015), Міжнародна науково-

практична конференція «Нове у філології сучасного світу» (Львів, 2015), 

Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку філологічних наук 

у XXI ст.» (Херсон, 2016), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі й України» 

(Люблін, Республіка Польща, 2017), II Міжнародна науково-практична конференція 

«Комунікація у сучасному соціумі» (Львів, 2018); двох національних: 

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

філологічної науки та педагогічної практики» (Дніпро, 2016), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Стратегія розвитку та пріоритетні завдання 

філологічних наук» (Запоріжжя, 2017); засіданні міжуніверситетського круглого 

столу з міжнародною участю «Англійська мова у XXI ст. Спосіб мислення 

професійної комунікації та діалогу культур» (Одеса–Дрогобич, 2016). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено 

у 15 одноосібних публікаціях, з них 6 статей опубліковано у фахових виданнях,  

1 стаття – у міжнародному фаховому виданні, та 8 тезах доповідей, з них 6 – на 

міжнародних конференціях, а 2 – на всеукраїнських. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списків використаних джерел і додатків. Основний текст дисертації 

становить 172 сторінки, загальний обсяг – 268 сторінок. Дисертація містить 

5 таблиць та 6 рисунків. Список використаних джерел складається з 317 позицій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета і завдання 

дисертаційної роботи, визначаються предмет і об’єкт дослідження, розкриваються 

наукова новизна, теоретичне значення та практична цінність одержаних результатів, 

зазначаються методи і матеріали дослідження, наводяться дані про апробацію 

результатів, публікації та загальну структуру дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження англійських 

термінів косметології та естетичної медицини» присвячено аналізу підходів до 

тлумачення поняття «термін». Виокремлено основні вимоги до терміна, визначено 

чи терміни КЕМ відповідають цим вимогам, окреслено поняття фахової мови як 

об’єкта лінгвістичних досліджень загалом і фахової мови КЕМ зокрема. 

Визначення поняття «термін» є однією з головних проблем термінознавства. 

Це поняття трактується багатьма науками і кожна з них, формуючи свою дефініцію, 

схильна виокремлювати ті аспекти, які є вагомими з погляду її ідеології. 

У дисертаційній роботі, з опертям на поєднання запропонованого В. М. Лейчиком 
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розподілу підходів до трактування терміна (філософсько-гносеологічного, 

логічного, семіотичного, інформативного, логіко-лінгвістичного та лінгвістичного) 

та визначення А. В. Лемова, використовується робоче визначення: термін – це 

мовна одиниця (слово або словосполучення), переважно субстантивного характеру, 

яке позначає загальні, конкретні, абстрактні поняття певної галузі знань, та слугує 

для збереження професійної інформації. Відповідно, термін косметології та 

естетичної медицини – це слово або словосполучення, що позначає препарати і 

засоби, обладнання та прилади, методи, фізіологічні показники, дії і процеси, 

необхідні для покращення зовнішнього вигляду людини, та забезпечує процес 

номінації понять та комунікації між фахівцями.  

У дослідженні розрізняємо такі поняття, як «термінологія» (невпорядкований 

масив термінів як лексичних одиниць конкретної сфери знань) та «терміносистема» 

(впорядкований масив термінів, які номінують головні поняття конкретної сфери 

знань). Англійські терміноодиниці КЕМ розглядаємо як термінологію, а не 

терміносистему, тому що вони утворюють гетерогенну сукупність, яка обслуговує 

досить різні системи наукових понять і знань (від мистецьких, естетичних до суто 

медичних). 

Сучасне термінознавство окреслило ряд вимог до терміна, які можна 

розділити на три групи за синтаксичним (відповідність нормам мови, короткість, 

дериваційна здатність, інваріантність, вмотивованість), семантичним 

(несуперечливість семантики, моносемічність, повнозначність, відсутність 

синонімів) та прагматичним (упровадженість, інтернаціональність, модерність, 

милозвучність, езотеричність) аспектами. Ці вимоги є ідеальними і в різних 

термінологіях та терміносистемах втілюються з різним ступенем повноти. Терміни 

КЕМ загалом задовільняють такі вимоги, проте іноді показують деякі відхилення. 

Наприклад, вимога до відповідності нормам мови спрямована на усунення 

професійних жаргонізмів. Згідно з нею слід вживати вираз precisely arched brows and 

equally etched eyeliner замість жаргонізму brows on fleek. Проте, частіше вживається 

останній. 

Фахова мова КЕМ відповідає всім критеріям, що висуваються до фахових мов. 

Вона диверсифікується на три шари (науковий, професійний і побутовий). 

Її успішне та ефективне функціонування забезпечує чітко визначена термінологія, 

ядро якої становлять спеціальні терміни, які можна диференціювати на терміни 

з власною дефініцією, наприклад, plastic surgery (medical operations to repair injury to 

a person’s skin, or to improve a person’s appearance), міжгалузеві та загальнонаукові 

терміни (mycosis), напівтерміни або професіоналізми (3-D face modeling). 

Характерними рисами англійської фахової мови КЕМ є вживання дієслів у 

теперішньому часі та у формі інфінітива і домінування іменників у фахових текстах. 

Окрім того, у ній спостерігається використання прикметників та висока частотність 

дієприкметників і дієприcлівників, що обумовлено впливом особливостей об’єкта 

КЕМ. 

Проведене дослідження термінології КЕМ базується на комбінуванні 

діахронного, синхронного, системно-структурного та структурно-функційного 
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підходів. Воно було проведено у дев’ять послідовних, логічно пов’язаних етапів, 

обумовлених метою та завданнями праці. 

На першому етапі було визначено об’єкт, предмет, мету та завдання 

дисертаційного дослідження. На другому – зібрано та опрацьовано релевантні 

наукові джерела та вироблено вихідні теоретико-методологічні позиції щодо 

організації і проведення дослідження. Третій етап був присвячений формуванню 

корпусів фактичного матеріалу, з яких відібрано термінолексику КЕМ. На 

четвертому етапі було досліджено ґенезу термінології КЕМ, її зв’язок з іншими 

галузями, визначено основні джерела її збагачення; на основі укладеного глосарію 

підраховано кількість термінів, запозичених з інших мов, та описано активний 

процес неологізації, що спостерігається у досліджуваній термінології. На п’ятому 

етапі було проведено систематизацію теріноодиниць КЕМ за допомогою об’єднання 

термінів в тематичні групи. Протягом шостого етапу здійснено аналіз структурних 

моделей багатокомпонентних термінів КЕМ, і методом кількісних підрахунків 

визначено продуктивні моделі їх утворення. На сьомому етапі проведено аналіз 

семантичних особливостей досліджуваної термінології, визначено роль у ній 

синонімії, паронімії, схарактеризовано явище метафори. Під час аналізу на восьмому 

етапі були виявлені функції термінів в трьох групах різностильових і різножанрових 

текстів – наукових, медійних та науково-дидактичних. На дев’ятому етапі, після 

виявлення функцій, було обраховано частотність появи терміноодиниць 

у субкорпусах і здійснено порівняльний аналіз відповідних квантитативних 

характеристик та функціональних особливостей термінів КЕМ. 

У другому розділі «Генеза та структурно-семантичні особливості 

термінів косметології та естетичної медицини» здійснено послідовний аналіз 

провідних характеристик терміноодиниць КЕМ. Проведений синхронний та 

діахронний аналіз термінології КЕМ підтверджує той факт, що вона постійно 

розвивається, а, отже, тісно прив’язана до процесів глобалізації. Основні джерела 

збагачення термінології КЕМ – залучення термінів з суміжних фахових мов 

(медицина, мікробіологія, хімія, ботаніка) та фахової мови мистецтва. 

Найбільша кількість термінів (29,5%) запозичена з медичних галузей (cherry 

angioma, metabolic syndrome, diet), а на другому місці (25%) ‒ мистецтво та живопис 

(matte, pigment, palette), оскільки ці галузі тісно повязані з нанесенням 

декоративного макіяжу. Не менш продуктивними щодо залучення термінів є галузі 

хімії (hyaluronic acid, acetone, vinyl chloride) (20,5%) та мікробіології (7%) (ptosis, 

pigments, birthmark), адже вони, здебільшого, позначають поняття дерматологічних 

захворювань і компонентний склад косметичної продукції. Щодо ботаніки (14%) 

(aloe vera, jojoba, algae extract), то це джерело збагачення КЕМ термінами, які 

позначають природні компоненти засобів догляду за шкірою, а також засобів 

декоративної косметики. Відносно невеликий сегмент термінів КЕМ становить 

побутова лексика (4%) ((electrolytic) cup, (eyebrow) pencil, (manicure) bowl)).  

Найбільша кількість термінів КЕМ походить із класичних мов (50%), що 

зумовлено використанням латини та грецької в період зародження та розвитку 

медицини (найвагомішої галузі-донора термінів КЕМ), наприклад: ichthyosis – іхтіоз 
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((захворювання, що характеризується зроговінням шкіри: від грецького ikhthys 

(англ. fish); keratin – кератин (структурний білок, який є основним будівельним 

матеріалом волосся: від грецького keratos (англ. horn of an animal)). Друге місце 

посідають терміноодиниці французького походження (27%), наприклад: powder – 

пудра ((від франц. poudrer (англ. dust; powdered substance)), contouring – контуринг 

(техніка нанесення макіяжу, що підкреслює вилиці; від франц. contour (англ. 

outline)). Власне англійські терміни (17%) ‒ на третьому місці ((wrinkle від 

староангл. gewrinclod (wrinkled, crooked), fair від староангл. fæger (body features – 

beautiful, handsome, attractive)). Окрім того, виявлено запозичення з німецької мови 

(4%), наприклад, waltzed flap – подовгаста ділянка шкіри, яка трансплантується (з 

нім. walzen (англ. to roll, dance) та староангл. flappe (анг. something that hangs down). 

Сьогодні ринок косметичної продукції активно пропонує корейські засоби та 

препарати, що зумовило запозичення термінів з корейської мови в англійську 

термінологію КЕМ. Процес впровадження термінів із корейської мови найчастіше 

відбувається у ході опису продукції бюті-блогерами на ютуб-каналах. Через 

відсутність аналогів або у випадку ширшого охоплення поняття корейським 

терміном, відповідні слова транслітеруються англійською мовою і входять до 

словникового вокабуляру косметологів і дерматологів, наприклад: kkul gwang – 

обличчя з сильним відблиском (добре зволожене; від корейського kkul – мед), 

suboon – зволожувач, taut (taeng-taeng) – пружний (про стан шкіри). Проте кількість 

запозичень з корейської та інших мов є незначною (2%). 

Історичне ядро термінології КЕМ становлять базові, стабільні елементи, які 

структурно і семантично незмінні протягом тривалого часу (tissue, skin, cream). 

Проте у ній відбуваються інноваційні процеси неологізації і з’являються нові 

елементи, наприклад: cosmeceuticals – препарати, що поєднують лікувальні 

властивості з косметичними, balayage – балаяж (поступове висвітлення волося з 

кінчиків до коренів). Чинниками, що впливають на формування англійських 

неологізмів в англійській терміносистемі КЕМ, є: 1) нові досягнення науки і 

техніки: (skin type) detector – детектор (типу шкіри); 2) нові методики та досягнення 

в розвитку галузей КЕМ: 3D face-lift – 3Д фейсліфтинг (округлення обличчя 

натягуванням шкіри з середини і її підтяжкою на вилиці); 3) нові соціальні явища, 

що мають як позитивне, так і негативне значення для суспільства: bleachorexia – 

патологічна пристрасть до відбілювання зубів. Процес неологізації, що має широкий 

тематичний діапазон, оновлює та збагачує термінологію КЕМ, зумовлює сучасну 

динаміку її розвитку. 

Аналіз складу термінології КЕМ здійснено шляхом її розподілу на тематичні 

групи. В основу розподілу покладено смислову подібність, що дозволило 

виокремити 7 основних тематичних груп і 46 підгруп. Найчисельнішими 

тематичними групами термінів КЕМ, які представлено вузькоспеціальними 

термінами, є «декоративна косметика та її інструментарій» (22,5%), наприклад: 

blush, beige, Kim Kardashian’s makeup; «не- та малоінвазивні методи корекції 

косметологічних недоліків» (18%): body mesotherapy, vaporization, alpha hydroxy 

acids (AHAs) procedure; «інгредієнти косметичних щасобів» (17%): argan oil, 
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chlorofluorocarbon propellants, coenzyme Q10; «косметичні недоліки та дефекти» 

(15,5%): hyperpigmentation, fading skin, akne.  

Гіперо-гіпонімічні відношення виконують роль систематизатора 

досліджуваної термінології, дозволяють встановити зв’язки між термінами, надають 

можливість прогнозування появи нових лексичних і термінологічних одиниць, що 

займуть вільні позиції в гіпонімічних структурах. Проведений аналіз термінів КЕМ 

виявив багаторівневі гіперо-гіпонімічні групи з паралельним (коли, приміром, 

гіпероніму cream підпорядковано кілька гіпонімічних підгруп ‒ whitening cream, 

moisturizing cream, anti-aging cream, об’єднаних за ознакою effect) та послідовним (коли 

терміни попереднього рівня виступають родовими для термінів наступного рівня ‒ 

cream, anti-age cream, anti-age day cream, anti-age day moisturizing cream) 

підпорядкуванням, що можуть розподілятися до найменшої неподільної семантичної 

структури. 

Основними способами творення термінів КЕМ є синтаксичний, 

морфологічний та морфолого-синтаксичний. В термінології КЕМ терміни-

словосполучення займають особливе місце через високу інформативність та 

точність. В той час як у глосарії 43,9% термінів – однослівні, двослівні 

словосполучення становлять 39,25%. Вони будуються за чотирма виявленими 

структурними моделями: NN, AN, VedN та VingN. Найчастіше вживаються 

двокомпонентні терміни-словосполучення, що складаються з вираженого іменником 

стрижневого слова та залежного елементу. Найпродуктивнішою моделлю є NN 

(concealer palette, nitrogen balance), а АN посідає друге місце за кількістю (metallic 

eyeshadow, buildable concealer). Трикомпонентні термінологічні одиниці (15,3%) 

утворені на базі двокомпонентних за допомогою приєднання нового елемента; вони 

характеризуються тісними структурно-семантичними відношеннями. Наприклад, у 

термінології КЕМ існує двокомпонентний термін makeup remover – засіб для зняття 

косметики, що складається із стрижневого компонента remover і залежного слова 

makeup. Для уточнення локалізації застосування засобу часто використовуються 

більш інформативні трикомпонентні терміни, побудовані за моделлю a*(b*c), 

наприклад: eye makeup remover – засіб для зняття макіяжу з очей. 

Чотирьохкомпонентні терміни (1,5%) побудовані за трьома моделями. Аналіз 

виявив незначну їх кількість, що зумовлено незручністю вимови і написання 

подібних багатокомпонентних утворень, наприклад: laser hair replacement therapy, 

oil blotting papers acne.  

В особливу групу виділені терміни із складовим визначенням, які пишуться 

через дефіс (sodium C14–16 olefin sulfonate – натрієва сіль олефин-сульфонатів з 

довжиною вуглецевого ланцюга 14–16 одиниць). Також виокремлено терміни-

прийменникові поєднання, які містять у своїй структурі прийменник (compress of 

herbal infusions – компрес з трав’яних настоїв). 

Морфологічний спосіб термінотворення характеризується використанням 

афіксів. У дослідженні виокремлено найпродуктивніші моделі формування термінів 

КЕМ, у яких використовуються суфікси, зокрема прикметникові: -less, -ed 

(textureless, keratinized); прислівникові: -ally (colloidally, surgically); іменникові: -age, 
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-ion, -ing (visage, stimulation, lifting); дієслівні: -ize, -ify, -en (cosmeticize, beautify, 

soften). До продуктивних напівафіксів належать tele-, derma-, mega-, hydro-, anti- 

(telediagnostic, dermabrasion, megaliposuction, anti-aging medicine). 

До морфологічного способу термінотворення КЕМ також належать епонімічні 

назви, які найчастіше представленні двокомпонентними словосполученнями: 

Jacquet’s massage, Erbium Laser.  

Продуктивним способом творення термінів КЕМ є абревіація. У роботі 

здійснено розподіл термінів-абревіатур КЕМ за критеріями семантики 

(тематичності) та ступеня лексичності (Зубова 2009). За першим параметром 

виявлено дев’ять тематичних груп абревіатур, які охоплюють широкий діапазон 

термінологічних понять КЕМ (наприклад, «фізіологічні показники»: MPDW – mean 

percent desirable weight – ідеальна маса тіла; «біохімічні сполуки та лікувальні 

засоби»: HA – Hyaluronic acid А – гіалуронова кислота; «лікувальні та діагностичні 

процедури, хірургічні та інші маніпуляції»: MDA – microdermabrasion – 

мікродермабразія). За другим параметром абревіатури класифіковано на графічні 

(наприклад, точкові: bals – balsam, cr., crm – cream; дефісні: RF-lift – radio wave 

facelift; частково-ініціальні: DUV laser – deep-ultraviolet laser) та лексичні 

(алфабетизми: LFP – low fluence photoepilation; акроніми: DOPA – 

dihydroxyphenylacetic acid; звуко-буквений варіант: BB [bi:bi] (cream) – Beauty balm 

(cream), AHA[ei eitƒ ei] (acid) – alpha hydroxy acid). В термінології КЕМ наявні також 

частково скорочені слова (B-cell – beta-cell) та слова-злитки (tan-touring від self-tanner 

та contouring). 

В утворенні неологізмів в термінології КЕМ активну участь беруть 

напівафікси -plasty, а також derma-, anti-, nano-, micro, mega-, наприклад: anaplasty, 

brachioplasty, dermabrasion, anti-aging therapy, nanocosmetics, microblading, 

megamask. Продуктивними сьогодні є такі компоненти складних слів, як eco-, 

friendly-, free-, оскільки споживачі схильні обирати продукти з менш шкідливими 

речовинами, наприклад: eco-friendly cream, friendly soap, paraben- and silicone-free 

conditioner. 

Хоча синоніми порушують одну з головних вимог до терміна – однозначність, 

усе ж в термінології КЕМ виявлено синонімічні пари і ряди, наприклад, rhinoplasty 

або nose job, abdominoplasty або tummy tuck, feline eyes або cat eyes. За 

функціональним критерієм це ‒ терміни, що можуть замінюватися: sweating або 

hyperhidrosis, mycosis або fungal infection, breast lift або mastopexy. 

В термінології КЕМ також широко представлені метафора та метонімія. 

Англійські терміни-метафори КЕМ зазнали значного впливу класичних мов, 

наприклад, сaninus – клик ((від лат. canis (анг. dog)); concha – ракушка вуха ((від лат. 

concha (анг. shellfish, mollusk)) та грец. konkhe (анг. mussel, shell)). Виявлено також 

терміни-метафори, утворені на основі французьких та власне англійських термінів: 

наприклад, в термінологічному словосполученні cafe аu lait spots (плями на шкірі 

кольору кави з молоком) використано французький вираз cafe аu lait та англійське 

слово spot, а в cherry eye (вишнева ангіома) – французьке слово cherise та англійське 

eye. Метонімічне перенесення є різновидом найменування нових понять КЕМ, що 
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реалізується на основі асоціації за ознакою суміжності, заміні назви предмета 

власним іменем на основі суміжності між ними (наприклад, Kardashian makeup – 

макіяж Кардашьян замість applying tonal cream to the whole body, aging fighter 

«борець» із ознаками старіння замість aging cream). 

У дисертації запропоновано класифікацію термінів-метафор КЕМ на основі 

критерію подібності за 1) формою та виглядом: medicinal light-sword – лазерний 

промінь, що схожий за формою на шпагу; 2) структурою: emery board – пилочка для 

нігтів (схожа на наждачний папір, за формою подібна на дошку); 3) якістю: lit – 

освітлений, сяючий (про макіяж вилиць, якісна характеристика якого випливає з дії 

хайлайтеру, що надає блиску); 4) принципом дії: key-hole surgery – хірургічні операції з 

мінімальними розрізами, схожі за принципом дії на ключ, який входить в щілину 

замка.  

Вагоме місце в термінології КЕМ належить лексичній та словотвірній 

антонімії, яка розрізняється способом вираження антонімічних відношень та 

виражається контрарними (dry skin – combination skin – oily skin, deep lines – fine 

lines – no lines), комплементарними (intrinsic aging – extrinsic aging, elastic skin – 

dimpled skin) та векторними (breast augmentation – breast reduction) антонімами 

(Зяблюк, Русанівський, Тараненко 2004). В термінології КЕМ наявні також 

префіксальні антоніми, які утворюють протилежні значення додаванням префіксів 

post, pre, de, in (un), anti, non (no), наприклад: pigmentation – depigmentation, 

activate – deactivate, organic – inorganic. У ній також виявлено явище паронімії: 

наприклад, термін-словосполучення skin’s cream утворює паронімічну пару разом 

із skin/sun screen, а skin cream – з skin screams (метонімічний вираз, що позначає 

виснажену шкіру, на якій є висип чи зморшки). 

У третьому розділі «Прагмастилістичні функції термінів косметології та 

естетичної медицини» розглянуто, у порівняльному аспекті, якісні та кількісні 

особливості функціонування термінологічних одиниць КЕМ у трьох корпусах 

різностильових та різножанрових англомовних текстів ‒ медійних (статті та 

рекламні слогани в сучасних жіночих журналах), наукових (наукові статті з 

проблематики КЕМ) та науково-дидактичних (підручники з КЕМ). 

Тексти – природне середовище функціонування термінів. Жанри різних 

комунікативних сфер та відповідні їм функціональні стилі впливають на особливості 

прагмастилістичних особливостей термінів, які у дисертації трактуються як 

взаємопов’язані функції, обумовлені комунікативними особливостями жанрів в 

аспекті впливу на адресата. Оскільки виявлення функцій термінів КЕМ в різних 

типах текстів потребує обізнаності з відповідними контекстуальними чинниками, то 

у дослідженні спочатку були з’ясовані комунікативно-прагматичні та жанрово-

стильові характеристики медійних, наукових та науково-дидактичних текстів. 

Статті в англомовних жіночих журналах висвітлюють теми, присвячені 

індустрії здоров’я та краси, опису ефективних методик та новітніх досягнень 

галузей КЕМ, огляду препаратів, високих технологій та сучасного обладнання, 

корекції помітних дефектів зовнішнього вигляду людини. У текстах статей особливо 

помітні такі функції термінів КЕМ, як:  
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‒ позиціонування, яка полягає в виділенні описуваного об’єкта серед інших за 

допомогою надання оцінного значення та наголосу на позитивній інформації: 

A minor example that always disturbs us is a daytime moisturizer that claims to address 

all the signs of aging, but doesnє’t contain sunscreen… If you’re not using a sunscreen 

rated SPF 30 or greater 365 days a year, rain or shine, signs of aging, uneven skin tone, 

lingering marks from bumps, and other concerns will linger or keep getting worse. 

В наведеному фрагменті тексту статті концентрація термінів висуває на перший 

план негативні для шкіри наслідки у разі невикористання зволожувача, що 

імпліцитно сприяє формуванню образу сучасної жінки, яка чинить правильний 

вибір, обираючи використання daytime moisturizer; 

‒ ціннісно-орієнтована, реалізація якої здійснюється на основі врахування 

ціннісних орієнтацій адресата, апелювання до переваг того чи іншого продукту або 

процедури: The KKW Beauty Instagram has basically dedicated the last few days of posts 

to building up anticipation for the launch of Classic Red Créme Lipstick. It’s “our first 

ever true red crème lipstick,” according to the caption of the first photo introducing the 

shade. In it, Kardashian… is wearing the timeless lip color with a brown smoky eye… The 

brand says Classic Red Créme Lipstick is “Kim’s version of the iconic and timeless staple, 

not to mention a “lip-quenching formula that contains moisturizing oils and extracts to 

deliver a creamy and luxurious application that hugs the lips for the most comfortable 

wear”. Формування аксіологічної орієнтації на продукт Classic Red Créme Lipstick 

забезпечують терміни, що номінують його компонентний склад (moisturizing oils та 

extracts), в той час як словосполучення timeless lip color налаштовує споживача на 

привабливість продукції, акцентує на необхідності скористатися нею. Завдяки таким 

контекстам словосполучення red lipstick стало символом нашого часу; 

‒ ідеологічна, яка дозволяє утвердити суспільні цінності і здійснити вплив на 

думку та поведінку читачок через поради, рекомендації та коментарі, які надаються 

за посередництвом термінів: Millions of people, both male and female, undergo 

cosmetic surgery, also called plastic surgery, every year. Modern plastic surgeons can 

alter almost any aspect of physical appearance, from facial features to body shape. 

У текстах статей в жіночих журналах терміни КЕМ виконують також 

номінативну, інформативну, емотивну та естетичну функції. 

Рекламні тексти та слогани мають здатність формувати певну думку без 

доказів та подають загальноприйняті цінності як готові, беззаперечні. Тому 

провідними функціями терміни КЕМ у них є такі функції, як: 

‒ навіювання, яка реалізується у прямих звертаннях до адресата, часто 

з використанням метафор та інших стилістичних прийомів: You deserve a little lift; 

You’re more then just Beautiful, you’re Bootiful; 

‒ маніпулятивна, що базується на використанні евфемізмів: There’s just no way 

of avoiding wrinkles... Habitual facial expressions, sun damage, smoking and poor 

hydration all add extra ‘character’ lines in the mirror, making us look tired, older, 

stressed or angry. У наведеному фрагменті термін ‘character’ lines подається замість 

wrinkles задля уникнення прямої назви, щоб не травмувати потенційного споживача; 
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‒ змісто-підсилювальна, яку виконують деякі лексичні одиниці, як, наприклад, 

beauty, яка є і загальновживаним словом і терміном КЕМ: Minimize age – maximize 

beauty; creating beauty throughout life – shaping your dreams into reality. У наведених 

фрагментах beauty підсилює зміст повідомлення у складі стилістичного прийому 

контрасту. 

У текстах слоганів терміни КЕМ виконують також експресивну функцію. 

Наукова стаття є головним видом і засобом наукової комунікації. Одна з її 

головних особливостей ‒ чіткість у виборі термінів, які не повинні допускати ніяких 

двозначностей. Термінам в наукових статтях притаманні такі властивості, як 

однозначність, точність, лаконічність, відсутність омонімії та емоційного 

забарвлення, синонімічної різноманітності. Терміни КЕМ виконують у наукових 

статтях відповідних галузей номінативну та інформативну функції, а також: 

‒ репрезентативну, яка спрямована на переконання та зацікавлення наукової 

спільноти у знанні, яке виражаються крізь важливі поняття: This clinical case 

illustrates that, in a preauricular wound, the external carotid artery can be injured 

without facial nerve damage. According to the dissection study performed, this is due 

to the existence of a triangular space between the cervicofacial and temporofacial 

nerve trunks... Ця функція експліцитно обумовлена прагматикою жанру наукової 

статті; 

‒ евристичну, за допомогою якої здійснюється позначення істини, оскільки 

терміни КЕМ фіксують результат процесу пізнання суті предметів і явищ та є 

інструментом вербалізації спеціальних концептів: Blepharitis is one of the more 

common eyelid abnormalities and one of the most difficult to treat… Our new protocol, 

using lyophilized collagen pads as adjunctive treatment, significantly improved results 

compared with controls. Наведені терміни узагальнюють нове знання та стимулюють 

пізнавальний інтерес наукової спільноти; 

‒ інтелективну, під час виконання якої терміни КЕМ апелюють до інтелекту 

читача, зберігають та передають наукові надбання попередніх поколінь: Botulinum 

toxin, a purified protein derived from the bacterium Clostridium botulinum, has been 

researched for more than 100 years. Seven distinct antigenic botulinum toxins are 

produced by different strains of the Clostridium botulinum (A, B, C, D, E, F and G). 

Botulinum Toxin Type A (BOTOX) is a medical product containing tiny amounts of the 

highly purified botulinum toxin protein refined from the bacterium. Терміни номінують 

тут вже відомі знання та результати дослідження для того, щоб представити новий 

продукт. 

Підручник – це провідний жанр науково-дидактичної комунікації, за 

допомогою якого відбувається передача вже наявних знань, формуються уміння і 

навички, розвивається професійна компетентність. Терміни КЕМ у проаналізованих 

підручниках виконують усі функції, притаманні термінології в наукових текстах, а 

також ряд додаткових функцій, а саме: 

‒ дидактичну, спрямовану на забезпечення процесу засвоєння певного обсягу 

систематизованих знань, формування пізнавальних умінь та навичок, сприяння 

розвитку адресата: Seborrhea is a skin disease of the sebaceous (oil) glands marked by 
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an increased secretion of sebum (oil) or a thickened sebum discharge. It can resemble 

acne and blackheads. One of the differences between acne and seborrhea is that in 

seborrhea the increased oil production is often accompanied by a scaly, thickened skin, 

especially on the scalp, and the oil itself can have a strange, viscous texture. Функція 

актуалізується у цьому уривку завдяки концентрованому наведенню дефініцій, 

пояснень, уточнень і конкретизацій понятття «себорея»; 

‒ комунікативну, прагмастилістичну за своєю сутністю, яка полягає 

у встановленні емоційного та інтелектуального контакту в діалозі «автор – читач»: 

When it comes to determining your skin type you need to forget what you’ve been taught 

by cosmetics salespeople, aestheticians and even some dermatologists; 

‒ виховну, яка актуалізує здатність термінів впливати на світогляд того, хто 

навчається, на його моральні, естетичні почуття, формувати й удосконалювати 

фахові риси особистості, наприклад: As with all skin types, treating the skin gently and 

not using skin-care products containing irritants that cause inflammation is extremely 

important. It is even more important for those with psoriasis; because this skin condition 

is an inflammatory condition, reducing inflammation becomes even more critical. Gentle 

cleansers, products that help soothe skin, not scrubbing the skin, and avoiding anything 

that dries the skin and disrupts the skin’s barrier are essential as a starting point. 

В наведеному уривку терміни skin condition, inflammatory condition, reducing 

inflammation сприяють формуванню естетичних смаків і почуттів, пов’язаних 

з доглядом за шкірою, а інформаційне роз’яснення здійснюється за допомогою інших 

термінів. Вживання терміноодиниць КЕМ в одному контексті з прислівниками gently, 

extremely акцентує важливість догляду за шкірою, формує належне ставлення до 

майбутньої професії 

Окрім того, терміни КЕМ у проаналізованих текстах підручників виконують 

номінативну, аксіологічну і класифікаційну та систематизуючу функції. 

Слід зазначити, що усі функції термінів у проаналізованих групах текстів 

взаємопов’язані між собою, а їх диференціація, запропонована у роботі, відбиває 

різне бачення та можливі інтерпретації прагмастилістичного навантаження 

терміноодиниць КЕМ. Для термінів в усіх розглянутих видах текстів характерна ще 

одна функція – текстотвірна, завдяки якій саме за допомогою терміна відбувається 

об’єднання у тексті в номінативні конструкції не тільки термінологізованих 

одиниць, а й загальновживаних слів, вільних від термінологічного статусу (Дуда 

2015). 

Для проведення кількісного аналізу було сформовано три субкорпуси 

медійних, наукових та науково-дидактичних текстів, кожний обсягом в 100 

сторінок. У текстах були ідентифіковані та вручну підраховані усі випадки 

вживання термінів та виявлено їхню питому вагу, тобто відсоткову частку 

термінологічних слововживань серед усіх слововживань у тексті. Як показали 

отримані квантитативні дані, питома вага термінів у трьох групах текстів варіює у 

відносно невеликому диапазоні – від 19% до 23%, що суперечить попередньо 

висунутій гіпотезі про високий рівень насиченості наукових та науково-

дидактичних текстів термінами та незначну кількість терміновживань у медійних 
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текстах. Висока питома вага терміновживань у медійних текстах, очевидно, 

обумовлена тим, що галузі КЕМ перебувають на піку розвитку, а їхні терміни 

активно вживаються у медійній сфері. Водночас якісні показники демонструють 

набагато помітніші відмінності: для текстів статей і рекламних слоганів у жіночих 

журналах не характерне вживання вузькоспеціальних термінів, а в наукових і 

науково-дидактичних текстів, навпаки, вони превалюють. Порівняння ж 

функціональних особливостей термінів КЕМ у різножанрових текстах показало, що 

у медійних текстах функції термінів направлені на привернення уваги та 

зацікавлення, у наукових текстах вони спрямовані на представлення знання перед 

науковою спільнотою, а у науково-дидактичних – на передачу нового знання і 

формування професійної компетентності тих, хто навчається. 

 

ВИСНОВКИ 

Термінологія КЕМ – це комплекс взаємопов’язаних елементів, які формують 

певну єдність, для якої характерні свої конкретні закономірності. Доцільність 

синхронного дослідження цієї термінології зумовлена необхідністю виявлення 

відношень і зв’язків, що убезпечують організацію термінів КЕМ та формують її 

структуру, а також розкриття її семантичних характеристик та особливостей 

розвитку й функціонування. Тому у дисертації здійснено комплексний аналіз 

термінології КЕМ на лексико-семантичному, словотвірно-структурному та 

прагмастилістичному рівнях. 

1. Існує багато дефініцій терміна як основної одиниці термінознавства. У 

дослідженні здійснено аналіз різних підходів до тлумачення поняття «термін» та 

сформовано його робоче визначення. 

2. Сучасна косметологія та естетична медицина синтезують в собі всі основні 

досягнення медицини і косметології минулого, доповнюючи їх здобутками 

сучасності. Джерелами поповнення й збагачення КЕМ є залучення термінів з 

суміжних фахових галузей (медицина ‒ 29,5%, мікробіологія ‒ 7%, хімія ‒ 20,5%, 

ботаніка ‒ 14%) та фахової мови мистецтва (25%) і побутової лексики (4%), 

використання іншомовних запозичень (з латинської та грецької мови ‒ 50%, 

французької мови ‒ 27%, німецької мови ‒ 4% та інших мов – 2%) та власне 

англійської (17%). Термінологію КЕМ також поповнюють неологізми 

(dermatological monitoring), трансномінації (bariatric surgeon) та семантичні 

неологізми (tint – декоративна косметика для губ та очей). 

3. Терміни КЕМ стратифікуються на 7 основних тематичних груп і 46 підгруп. 

До групи «засоби догляду за тілом та волоссям» належить 8% досліджуваних 

термінів, до «декоративної косметики та її інструментарію» – 22,5%, «інгредієнтів 

косметичних засобів» – 17%, «косметичних недоліків та дефектів» – 15,5%, «не- та 

малоінвазивні методів корекції косметичних недоліків» – 18%, «інвазивних методів 

та способів корекції косметичних недоліків» – 12%, «наслідків і показань до 

проведення косметичних процедур і операцій» – 7%. Гіперо-гіпонімічні відношення 
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зумовлюють чітке розмежування понять КЕМ, забезпечують ієрархічний характер 

термінології, а також сприяють її збагаченню.  

4. Основними способами творення термінодиниць є синтаксичний, 

морфологічний та морфолого-синтаксичний. Отримані результати свідчать про 

переважання одиничних термінів, які становлять 43,9%, в той час як двослівні 

терміни посідають друге місце (39,25%). Наявність трьох- (15,3%) та 

чотирьохкомпонентних безприйменникових (1,55%) термінів свідчить, що нині 

термінологія цієї галузі розвивається, зазнає змін та ускладнення своєї структури.  

Морфологічний спосіб термінотворення у галузях КЕМ характеризується 

використанням афіксів, серед яких продуктивними є прикметникові (-less, -ed) та 

іменникові (-age, -tion, -ion, -ing). Серед морфологічних способів термінотворення 

КЕМ помітна епонімічна номінація хвороб, методів та процесів лікування (Jacquet’s 

massage).  

Абревіація, яка належить до морфолого-синтаксичного способу 

термінотворення, сприяє розвитку термінології КЕМ. У роботі терміни-абревіатури 

розподілено за критеріями семантики (тематичності) та ступеня лексичності на 

графічні та лексичні. Продуктивними варіантами графічних абревіатур є точкові 

(bals – balsam), косолінійні (Pa/s – pascal-second), дефісні (RF-lift – radio wave 

facelift) та комбіновані (FrBB – fracture of both bones). До лексичних абревіатур КЕМ 

належать алфабетизми (LFP – low fluence photoepilation), акроніми (DOPA – 

dihydroxyphenylacetic acid) та звуко-буквені варіанти (DS [di:es] – dietary 

supplement). В термінології КЕМ наявні також частково скорочені слова (B-cell – 

beta-cell) та слова-злитки (tan-touring від self-tanner та contouring). Окремий розгляд 

утворення неологізмів в термінології КЕМ показав, що у цьому процесі активну 

участь беруть напівафікси (-derma, -plasty; multi-). Терміни-неологізми КЕМ 

утворюються також зі сполучною голосною -о-, -e-, -i- (atrophoderma) і без участі 

сполучної голосної у певних випадках (dermoage, lichenification, permanentmakeup). 

5. Лексико-семантичний аналіз термінології КЕМ виявив наявність 

семантичних зв’язків між різними термінологічними одиницями, які реалізуються 

крізь синонімічні (alternative medicine – unconventional medicine) та антонімічні 

(breast augmentation – breast reduction) пари і ряди. Терміни-метафори, приміром, 

cat’s ears або gummy smile, міцно вкоренилися в термінологію КЕМ, а їх 

розповсюдженість забезпечує ефективне функціонування цих фахових галузей,. 

6. У дисертації здійснено також прагмастилістичний та кількісний аналізи 

термінів в різножанрових текстах – медійних, наукових та науково-дидактичних. 

В медійних текстах (статтях і рекламних повідомленнях в жіночих журналах) 

терміни КЕМ виконують такі функції, як номінативна, інформативна, 

позиціонування, емотивна, ціннісно-орієнтована, ідеологічна, естетична, 

експресивна, змісто-підсилювальна та навіювання, які орієнтовані на привернення 

уваги та зацікавлення читачів. У наукових статтях відповідних галузей вони 

реалізують номінативну, інформативну, репрезентативну, пізнавальну та 

інтелективну функції, що спрямовані на представлення нового знання перед 

науковою спільнотою, а в текстах підручників – номінативну, аксіологічну, виховну, 
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класифікаційну та систематизуючу, дидактичну і комунікативну, що орієнтовані на 

формування професійної компетентності тих, хто навчається.  

7. Як показали підрахунки, питома вага термінів у трьох групах текстів варіює 

у відносно невеликому діапазоні – від 19% до 23%. Водночас якісні показники 

демонструють набагато помітніші відмінності: для текстів статей у жіночих 

журналах не характерне вживання вузькоспеціальних термінів, а в наукових і 

науково-дидактичних текстів, навпаки, вони превалюють. 

Результати комплексного дослідження англійської термінології косметології 

та естетичної медицини створюють перспективи для проведення порівняльного 

аналізу особливостей української та англійської термінології зазначених галузей. 
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АНОТАЦІЯ 

Бойко І. І. Англійська термінологія косметології та естетичної медицини: 

ґенеза, семантика, структура, прагматика. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний університет 

імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню ґенези та структурно-семантичних і 

прагмастилістичних особливостей англійської термінології косметології та 

естетичної медицини (КЕМ). Термінологія КЕМ є конгломератом термінів різних 

галузей – медицини, мікробіології, хімії, ботаніки, мистецтва. Джерелами її 

поповнення й збагачення є запозичення з латинської, грецької, французької та інших 

мов. Терміни КЕМ стратифікуються на 7 основних тематичних груп і 46 підгруп. 

Основними способами творення термінодиниць є синтаксичний, морфологічний та 

морфолого-синтаксичний. У термінології КЕМ наявні синонімічні й антонімічні 

http://www.sociobrains.com/
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пари і ряди, широко представлені метафора та метонімія. В медійних, наукових і 

науково-дидактичних текстах терміни КЕМ реалізують спектр функцій, 

обумовлених жанрово-стильовими особливостями текстів в аспекті їх впливу на 

адресата. Питома вага термінів у трьох групах текстів варіює у відносно невеликому 

діапазоні – від 19% до 23%.  

Ключові слова: термін, термінологія косметології та естетичної медицини, 

запозичення, неологізми, тематична група, гіперо-гіпонімічні відношення, 

термінотворення, синоніми, антоніми, метафора, метонімія, епоніми, жанр, стиль, 

прагмастилістичні функції. 

АННОТАЦИЯ 

Бойко И. И. Английская терминология косметологии и эстетической 

медицины: генезис, семантика, структура, прагматика. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию генезиса, структурно-семантических и 

прагмастилистических особенностей английской терминологии косметологии и 

эстетической медицины (КЭМ). Терминология КЭМ является конгломератом 

терминов различных отраслей – медицины, микробиологии, химии, ботаники, 

искусства. Источники ее пополнения и обогащения – заимствования из латинского, 

греческого, французского и других языков. Термины КЭМ стратифицируются на 7 

основных тематических групп и 46 подгрупп. Главными способами образования 

терминов являются синтаксический, морфологический и морфолого-

синтаксический. В терминологии КЭМ имеются синонимические и антонимические 

пары и ряды, широко представлены метафора и метонимия. В медийных, научных и 

научно-дидактических текстах термины КЭМ реализуют спектр функций, 

обусловленных жанрово-стилевыми особенностями текстов в аспекте их 

воздействия на адресата. Удельный вес терминов в трех группах текстов варьирует в 

относительно небольшом диапазоне – от 19% до 23%. 

Ключевые слова: термин, терминология косметологии и эстетической 

медицины, заимствования, неологизмы, тематическая группа, гиперо-

гипонимические отношения, синонимы, антонимы, метафора, эпонимы, жанр, стиль, 

прагмастилистические функции. 

ABSTRACT 

Boyko I. I. English terminology of cosmetology and aesthetic medicine: 

Genesis, structure, semantics, and pragmatics. – Manuscript. 

Dissertation for a degree of Candidate of Philology: Specialіty 10.02.04 – Germanic 

languages. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The dissertation focuses on the study of genesis, structural, semantic and 

pragmatistylistic features of English terminology of cosmetology and aesthetic medicine. 

The research is performed at the intersection of terminology and pragmatic stylistics. 
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The first chapter, “Theoretical and Methodological Principles of the Study of 

English Terms of Cosmetology and Aesthetic Medicine,” concentrates on the analysis of 

approaches to the notion of the term. It outlines basic requirements to the term and offers 

its own working definition, which is based on a combination of definitions provided by 

V. M Leychik and A. V Lemov. The features of the professional language in general, and 

the professional language of cosmetology and aesthetic medicine as a means of 

communication of specialists of these areas, in particular, are outlined. The place of terms 

of cosmetology and aesthetic medicine in the lexical system of the appropriate 

professional language is shown. The chapter also describes the approaches and methods 

used, and presents nine stages of the study, determined by its goals and objectives. 

In the second сhapter, “Genesis, structural and semantic features of terms of 

cosmetology and aesthetic medicine,” a consistent analysis of their prominent 

characteristics is carried out. As the study has shown, the terminology of cosmetology and 

aesthetic medicine has different sources of replenishment – borrowings from other 

languages (Latin, Greek, French, German) and general English. It includes the terms of 

such fields as medicine, chemistry, microbiology, botany and art.  

In the analyzed terminology, 7 thematic groups and 46 subgroups were identified 

based on systemic relationships. The terms in groups establish hypo-hyponimic relations 

with parallel and consecutive subordination resulting in a clear delimitation of concepts, 

hierarchical character of terminology, and its enrichment. The syntactic method of term 

formation is extremely important for replenishing professional terminology. In the studied 

terminology, pairs and rows of synonyms and antonyms as well as metaphors and 

metonymy are vividly present.  

In the third chapter, “Pragmastylistic functions of the terms of cosmetology and 

aesthetic medicine,” quantitative features and functioning of terms in three corpora of 

different multigenre texts (media, scientific and didactic) were investigated. The number 

of terms in each of the corpora have been counted and a comparative analysis of their 

functions has been performed. 

As known, spheres of communication, their genres and styles closely interact and 

affect the functioning of terms. Comparison of the pragmatic and stylistic features of the 

terms of cosmetology and aesthetic medicine has shown that in the media texts the 

functions of the terms are aimed at attracting attention and interest of readers, in scientific 

texts they are targeted at presenting knowledge to the scientific community, and in 

didactic – at the transfer of new knowledge and the formation of the professional 

competence of learners. The results of the comprehensive study of English terms of 

cosmetology and aesthetic medicine call for a further, more thorough and deeper analysis. 

Future research can also focus on the comparison of appropriate Ukrainian and English 

terminology. 

Keywords: term, terminology of cosmetology and aesthetic medicine, borrowings, 

neologisms, thematic group, hypo-hyponymic relations, term formation, synonyms, 

antonyms, metaphor, metonymy, eponyms, genre, style, pragmatic and stylistic functions. 
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