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АНОТАЦІЯ 

Бойко І. І. Англійська термінологія галузей косметології та естетичної 

медицини: ґенеза, семантика, структура, прагматика. – Кваліфікаційна 

наукова праця 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. Роботу виконано на перетині 

термінознавства і прагмастилістики. 

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 та 

позамовних чинників еволюції та функціонування термінів; відсутністю 

лінгвістичних досліджень англійської термінології косметології та естетичної 

медицини. 

Матеріалом дослідження послугували 1200 англійських термінів 

косметології та естетичної медицини, відібраних з різностильових і 

різножанрових (медійних, наукових та науково-дидактичних) текстів 

відповідних галузей загальним обсягом 5000 сторінок, які були опубліковані 

протягом останніх 20 років. На основі опрацьованого матеріалу був 

сформований глосарій, до якого увійшли одиничні терміни, терміни-

словосполучення та абревіатури.  

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 
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характеристики; визначено та порівняно кількісні характеристики і 

функціональне навантаження терміноодиниць у текстах різностильової та 

різножанрової приналежності. 

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.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англійських термінів косметології та естетичної медицини» присвячено 

аналізу підходів до поняття «термін». У ньому виокремлено основні вимоги 

до терміна та сформовано його власне робоче визначення, яке базується на 

поєднанні дефініцій В. М. Лейчика та А. В. Лемова. Окреслено особливості 

фахової мови загалом і мови косметології та естетичної медицини як засобу 

комунікації спеціалістів цих галузей, зокрема. Визначено місце термінів 

галузей косметології та естетичної медицини в лексичній системі фахової 

мови. Описано використані підходи й методи та представлено дев’ять етапів 

проведення дослідження, обумовлених його метою та завданнями.  

У другому розділі «Ґенеза та структурно-семантичні особливості 

термінів косметології та естетичної медицини» здійснено послідовний аналіз 

їх провідних характеристик. Як показало дослідження, термінологія 

косметології та естетичної медицини має різні джерела поповнення – 

запозичення з інших мов (латинської, грецької, французької, німецької) та 
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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 косметології та естетичної медицини також 

поповнюють власне неологізми, трансномінації та семантичні неологізми.  

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 з паралельним та послідовним підпорядкуванням, які 

зумовлюють чітке розмежування понять, забезпечують ієрархічний характер 

термінології, а також сприяють її збагаченню. У розділі розглянуто гіперо-

гіпонімічні групи з гіперонімами cream, lift, peel, bronzer, mascara, lipstick. 

Синтаксичний спосіб побудови термінів має велике значення для 

поповнення всієї галузевої термінології. Визначено продуктивні структурні 

моделі утворення багатокомпонентних термінів косметології та естетичної 

медицини (AN, NN, VedN, VingN, pref + N=N, pref+N+suf=N). Другим 

продуктивним джерелом утворення термінів КЕМ є морфологічний спосіб. 

Як показало проведене дослідження, у термінах КЕМ використовуються такі 

суфікси: прикметникові: -less; прислівникові: - ally; -іменникові: -age, -tion, -

ion; дієслівні: -ize, -ed, -ing. Префіксальне термінотворення відбувається за 

моделлю pref + N=N (до продуктивних напівафіксів належать tele-, derma-, 

mega-). Частіше використовується суфіксально-префіксальний спосіб, який 

здійснюється за моделлю pref+N+suf=N. 

У досліджуваній термінології наявні синонімічні й антонімічні пари і 

ряди, широко представлені метафора та метонімія. У розділі запропоновано 

класифікацію термінів-метафор косметології та естетичної медицини на 
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основі критерію подібності за формою та виглядом, структурою, якістю, 

принципом дії та функцією. Різновидом найменування нових понять 

зазначених галузей є метонімічне перенесення, що реалізується на основі 

асоціації за ознакою суміжності, заміні назви предмета власним іменем на 

основі суміжності між ними. 

У третьому розділі «Прагмастилістичні функції термінів косметології 

та естетичної медицини» досліджено кількісні та якісні особливості 

функціонування термінологічних одиниць в трьох корпусах різностильових 

та різножанрових текстів (медійних, наукових та науково-дидактичних). 

Підраховано кількість терміновживань в кожному з досліджуваних корпусів 

та здійснено порівняльний аналіз їхніх функцій.  

Перед проведенням кількісного аналізу було висунуто гіпотезу щодо 

кількості термінів у текстах. Припускалось, що наукові та науково-

дидактичні тексти будуть насичені термінами, тоді як кількість 

терміновживань у медійних текстах буде незначною. Однак, як показують 

отримані квантитативні дані, питома вага термінів у трьох групах текстів 

варіює у відносно невеликому діапазоні – від 19% до 23%. 

Як відомо, сфери комунікації, їх жанри та стилі міцно взаємодіють та 

впливають на особливості функціонування термінів. Порівняння 

функціональних особливостей термінів косметології та естетичної медицини 

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.  

Результати комплексного дослідження англійської термінології 

косметології та естетичної медицини створюють перспективи для 

подальшого ґрунтовнішого дослідження обраної галузевої термінології, а 

також проведення порівняльного аналізу особливостей української та 

англійської термінології зазначених галузей. 
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ABSTRACT 

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

Genesis, structure, semantics, and pragmatics. – Qualification research paper. – 

Manuscript. 

Dissertation for a degree of Candidate of Philology: Specialty 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. 

The importance of the research arises from the social significance of 

terminology studies  in view of the rapid development of international cooperation 

and the intensification of communication between specialists; scientific value of 

the analysis of linguistic and extralinguistic factors of evolution and functioning of 

terms; the lack of linguistic studies of English terminology of cosmetology and 

aesthetic medicine. 

The research material consists of 1200 English terms of cosmetology and 

aesthetic medicine, selected from multi-genre texts (media, scientific, and didactic 

ones) of 5,000 pages total published over the past 20 years. Based on this material, 

a glossary was compiled, which includes single terms, phrases and abbreviations. 

The novelty of the obtained results consists in the priority character of the 

complex study of English terminology of cosmetology and aesthetic medicine. In 

the dissertation, the origin, formation and evolution of the terminology has been 

revealed; its thematic, structural and semantic features have been analyzed and 
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summarized; quantitative characteristics and functions of the terms in the texts of 

different styles and genres have been compared. 

The practical value of the dissertation is determined by the possibility of 

using its results in teaching courses on English lexicology (sections “Term”, 

“Terminology”, “Systemic relations in vocabulary,” “Word formation”) and 

stylistics (section “Stylistic differentiation of vocabulary”), in lexicographic 

practice (for compiling English-Ukrainian dictionaries, glossaries and reference 

books), in the preparation of specialized textbooks and manuals as well as for the 

regulation and standardization of English terminology of cosmetology and 

aesthetic medicine. The obtained results can be used in ESP courses at medical 

universities. They can serve as a source of information for further research on 

terminology. 

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, with the largest number of terminology borrowed from medical 
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branches (29.5%) and art and painting (25%). As a result of the influence of social 

and technological factors, the terminology of cosmetology and aesthetic medicine 

is replenished by neologisms, transnominations and semantic neologisms.  

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

identified based on systemic relationships. The most numerous thematic groups of 

the terms are as follows: “Decorative cosmetics and its tools,” “Non-invasive 

methods of correction of cosmetological defects,” and “Invasive methods of 

correction of cosmetic defects.” 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 chapter considers hypo-hyponymic groups with such hyperonyms as cream, 

lift, peel, bronzer, mascara, and lipstick. 

The syntactic method of term formation is extremely important for 

replenishing professional terminology. The productive structural models of the 

formation of multicomponental terms of cosmetology and aesthetic medicine (AN, 

NN, VedN, VingN, pref + N = N, pref + N + suf = N) have been determined. The 

morphological method has also been found to be productive. As the study shows, 

the following suffixes are used in the analyzed terms: adjectival: -less; adverbial: 

-ally; -noun: -age, -tion, -ion; verbal: -ize, -ed, -ing. Derivatives built with the use 

of prefixes are based on the model semipref + N = N (tele-, derma-, mega- are 

productive prefixes). The suffix-prefix method is most often based on the pref + N 

+ suf = N model. 

In the studied terminology, pairs and rows of synonyms and antonyms as 

well as metaphors and metonymy are vividly present. In the chapter, the 

classification of terms-metaphors is proposed based on the criterion of similarity in 

form, appearance, structure, quality, principle of action, and function. The 

metonymic transfer, used to designate new notions, is implemented on the basis of 

association with adjacency and replacement of the name of the object by a proper 

name. 
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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. 

Before conducting the quantitative analysis, a hypothesis was formulated 

concerning the number of terms in the texts. It was assumed that scientific and 

didactic texts would be saturated with terms, while the number of terms in the 

media texts would be small. However, as the obtained quantitative data show, the 

specific weight of terms in the three groups of texts varies in a relatively small 

range – from 19% to 23%. 

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, 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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ВСТУП 

 

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 



 

 

16  

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. 

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; 
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 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 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 
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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 
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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. 

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 
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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.  



 

 

21  

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.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета і 

завдання дисертаційної роботи, визначаються предмет і об’єкт дослідження, 
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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 різноманітних поглядів на поняття «термін», обгрунтуванню його 

визначення і власній інтерпретації та огляду провідних характеристик 

фахової мови сучасної косметології та естетичної медицини. 

У другому розділі «Генеза та структурно-семантичні особливості 

термінів косметології та естетичної медицини» з’ясовано походження, 

склад, способи творення та тематичні, структурні і семантичні 

характеристики термінології косметології та естетичної медицини.  

У третьому розділі «Прагмастилістичні функції термінів 

косметології та естетичної медицини» розглянуто особливості 

функціонування термінологічних одиниць в трьох корпусах різностильових 

та різножанрових текстів – медійних, наукових та науково-дидактичних, 

визначено їх питому вагу у текстах та здійснено порівняльний аналіз їхніх 

функцій.  

У загальних висновках підсумовуються і концептуалізуються, 

отримані результати та окреслюються перспективні напрями подальших 

досліджень.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ  

КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

У цьому розділі окреслюються теоретичні підвалини дослідження 

англійської термінології косметології та естетичної медицини на основі 

критичного аналізу наукових джерел, пропонується робоче визначення 

поняття «термін», обґрунтовується лексикологічний статус зазначеної 

термінології, аналізується її відповідність основним вимогам до термінів, 

з’ясовуються провідні характеристики фахової мови косметології та 

естетичної медицини та обираються методологічні засади аналізу термінів в 

аспектах їх генези, різнопланових характеристик та функціонального 

навантаження в різних за типологією текстах. 

 

1.1. Основні підходи до трактування сутності терміна 

 

Як загальновідомо, термінознавство – це наука, що вивчає терміни 

(головна категорія), термінології й терміносистеми, закономірності їх 

створення та функціонування. Об’єктом термінознавства є термін, а його 

предметом – закономірності творення і функціонування термінів. Головне 

питання термінознавства – сутність терміна – розділено двома поглядами. 

Згідно з першим поглядом, термін – це ідеальний знак, однозначний, точний, 

незалежний від контекста (Лотте 1961; Реформатський 1986; Кияк 1989; 

Мельников 1991), а згідно з другим, термін – це слово, що має особливі 

функції (Даниленко 1986; Гринев-Гриневич 1993; Лейчик 2006; Капанадзе 

1995; Шелов 1998). 

Розвиток термінознавства припадає на 70-80 рр. другої половини 

ХХ ст., коли були закладені теоретичні засади цієї науки у працях Е. Вюстера 

(Wüster 1979). На особливу увагу заслуговує книга Е. Вюстера «Einführung in 
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die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie», у якій 

термінознавство як науковий напрям окреслений більш детально (Wüster 

1991). Цей науковець є засновником Віденської термінологічної школи і 

міжнародної організації ІНФОТЕРМ, що має на меті поглибити 

термінологічні дослідження, які проводять у всьому світі, і створити банк 

термінів. У німецькій мові на позначення термінознавства почали 

використовувати термін allgemeine Terminologielehre (Wüster 1991), а в 

англомовних країнах – terminology. З 80-х років назва змінилась на 

terminology science – в англійській мові та Terminologiewissenschaft – в 

німецькій.  

С. Гайда так диференціює основну проблематику сучасних 

термінологічних досліджень: визначення терміна, статус терміна як 

лексичної одиниці, семантика терміна, граматика терміна, історія 

термінологій, гетерогенність термінології, термін у тексті, конвенційність 

(умовність) і контрольованість термінології, основи термінологічної 

політики, термінологізація мови, інтеграція термінологічних шкіл, 

об’єднання всіх підходів до вивчення терміна (Gaida 1990). Першим 

проблемним питанням у цьому переліку є, як видно, визначення терміна. 

Існує багато дефініцій терміна як основної одиниці термінознавства. 

По-перше, термін – це предмет вивчення науки термінознавства, а багато 

визначень цього поняття існували ще до того, як ця наука сформувалася. По-

друге, поняття «термін» розглядається багатьма науками, і кожна з них, 

надаючи дефініцію терміна, схильна виокремлювати ті його аспекти, які є 

вагомими з погляду її ідеології та епістемології. Зрозуміло, що поєднати всі 

ознаки цього багатогранного поняття в одній дефініції неможливо та не 

логічно. 

На думку Е. С. Кубрякової, нові тлумачення терміна базуються на 

усвідомленні постійних кореляційних зв’язків, що виявляються між 

структурами мови і структурами знання. Такий підхід є складнішим, оскільки 

у мовному знаку взаємодіють такі аспекти: 1) категорії сучасного світу; 
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2) мисленнєві категорії; 3) прагматичні фактори; 4) відносини між мовними 

знаками в системі (Кубрякова 2004). Натомість, В. М. Лейчик пропонує 

розподіл визначень поняття «термін» на основі таких підходів, як 

філософсько-гносеологічний, логічний, семіотичний, інформативний, логіко-

лінгвістичний та власне лінгвістичний (Лейчик 2006). Саме ці підходи і 

обрані у даній дисертаційній роботі у якості теоретичного підґрунтя 

інтерпретації і визначення терміна. 

Філософсько-гносеологічний підхід до термінів передбачає, що за їх 

допомогою фіксуються досягнення різноманітних наук, накопичених завдяки 

суспільно-історичній практиці. Це відбувається за допомогою різних 

лексичних засобів, а також символів, індексів, формул, схем. Філософсько-

гносеологічний погляд відкриває дві важливі ознаки терміна: його 

використання як засобу фіксації результатів окремих галузей знань 

(прийняття та нагромадження інформації та досвіду), а також функцію 

висвітлення нового знання. 

У рамках філософсько-гносеологічного підходу наявні різні визначення 

терміна. У зв’язку з історичним характером процесу пізнання і закріплення 

знань термін визначають як вербалізований знак, що може мати чимало 

варіантів залежно від вибраної теорії та ступеня глибини знань (Лейчик 

2006). Іншими словами, визначення терміна може мати декілька варіантів, 

зумовлених зазначеними чинниками. За Д. І. Ганичем та О. О. Селівановою, 

термін – це слово чи сполука слів, що позначає поняття спеціальної сфери 

спілкування у науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі 

знань або людської діяльності (Ганич 1985; Селіванова 2006). В основі 

філософсько-гносеологічного визначення В. А. Звегінцева можна виділити 

ознаки знаковості терміна і його логіко-понятійний аспект: «за допомогою 

термінів у матеріальній формі закріплюються результати пізнання; при цьому 

терміни фіксують результати пізнання в спеціальних галузях» (Звегинцев 

1996). На думку А. В. Крижановської та Л. А. Симоненко, терміни 

визначаються як номінанти системи понять науки, техніки, офіційної мови та 
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їх відображення у виробництві, суспільному житті чи їх окремих сферах; 

причому кожний термін в конкретній галузі має суспільно усвідомлене 

значення (Крыжановская, Симоненко 1987). Як зазначає С. В. Гриньов-

Гриневич, у складі термінологічної системи терміни створюють модель 

фрагмента об’єктивної дійсності, необхідну в процесі пізнання і освоєння 

світу (Гринев-Гриневич, 2008). 

Такі уявлення останнім часом доповнюються напрацюваннями з 

когнітології, де показують перехід від концепту як ментальної категорії до 

вербалізованого концепту. Там наголошують, що термін є динамічним 

явищем, що народжується, формулюється, поглиблюється в процесі пізнання 

(когніції), переходу від концепту – мисленнєвої категорії – до 

вербалізованого концепту, який пов’язаний з тією чи іншою теорією або 

концепцією, що осмислює певну галузь знань або професійної діяльності 

(Лейчик 2006). 

Логічний погляд на терміни акцентує зв’язок терміна з поняттям. 

Поняттям прийнято називати уявний образ про предмет, а не сам предмет. 

Оскільки термін слугує для найменування понять різних галузей знань, то 

для визначення терміна окреслюємо зміст відповідних понять з обов’язковим 

використанням логічних прийомів. За В. М. Лейчиком, зміст поняття – це 

сукупність відмінних ознак поняття, ядром якого є суттєві ознаки. Зміст 

поняття встановлюється шляхом логічної операції визначення, результатом 

якої є дефініція поняття, а обсяг поняття розкривається за допомогою його 

поділу на видові поняття при побудові класифікаційних схем понять. При 

підготовці дефініцій велику допомогу надає класифікаційна схема, в якій 

наочно відображені найближчі родові поняття і однотипові поняття, що 

дозволяють точно встановити відмінні ознаки (Лейчик 2006). 

Номінація перебуває у тісному зв’язку з таким етапом мислення, як 

утворення поняття. Він передбачає виділення тієї особливої риси, ознаки чи 

явища предмета, яка б у подальшому слугувала для найменування. Зв’язок 

між поняттям та словом тісний. Якщо поняття, яке називається словом, 
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належить до галузі науки чи техніки, то слово, що позначає це поняття – це 

науково-технічний термін (Квітко 1976). 

В рамках логічного підходу В. М. Лейчик вважає термін комплексним, 

багатошаровим утворенням, що складається з природномовних елементів, 

логічного змісту, що визначається ознаками спеціального поняття і 

термінологічної сутності, яка включає концептуальну структуру, 

функціональну структуру і формальну структуру, представлену 

терміноелементами (Лейчик 1987) Існує чимало родових понять, через які 

дослідники означують термін: словесний комплекс; спеціальний об’єкт; 

мовний знак; слово; спеціальне слово; словесний комплексний мотивований 

знак; лексикалізоване сполучення; функція; елемент терміносистеми; єдність 

знака та поняття; лексична одиниця (Табанакова 2001).  

О. С. Ахманова називає терміном слово чи словосполучення 

спеціальної мови, яке створене для точного вираження спеціальних понять та 

називання спеціальних предметів (Ахманова 1969). Таке трактування 

поділяють такі мовознавці, як, приміром, В. П. Даниленко (1977) та 

І. В. Арнольд (1991). 

Г. Отман, розглядаючи поняттєві особливості терміна, поділяє всі терміни 

на наукові, які позначають теоретичні поняття наук, і технічні, котрі позначають 

інструменти, артефакти, досліди, спостереження, міри (Otman 1996).  

Семіотичний підхід пов’язаний з теорією знакових систем, де термін є 

знаком поняття. Як відомо, мова є системою знаків, за допомогою яких 

відбувається передача інформації та знань і спілкування. Термін як знак 

вступає в усі семіотичні відносини, характерні для мовного знаку: ставлення 

знака до знака (синтактика), відношення значення до знака, до сенсу 

(семантика), відношення людини до знака (прагматика).  

Трактування сутності терміна у рамках семіотичного підходу 

наголошує на його знаковій природі. Так, за словами В. М. Лейчика та 

В. Д. Табанакової, термін – це мовний знак, одна з основних одиниць 

лінгвосеміотики, який позначає спеціальне поняття у відповідній системі 
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понять (Лейчик 2006; Табанакова 2001). Представники лінгвістики 

універсалій Дж. Грінберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкінс, Ф. О. так само 

розглядають термін як семіотичну одиницю, знак, а отже, як універсальне 

мовне явище. Останнє вважають чи не найсуттєвішим, адже для слова 

відкривається широкий спектр «динамічних можливостей» (Гринберг, Осгуд, 

Дженкинс 1970). Семіотичний підхід до визначення підтримує А. В. Лемов, 

який вважає, що термін – це мовна одиниця (слово або словосполучення) 

переважно субстантивного характеру, яка конвенційно співналежитьз 

поняттям та предметом професійної галузі і слугує для концентрації, 

фіксування, збереження й передачі професійної інформації (Лемов 2000).  

Інформативний підхід до терміна полягає в тому, що його розглядають 

як одиницю лексичної системи інформаційно-пошукових мов, які 

поєднуються з іншими знаковими засобами (числами, буквами, знаками, 

моделями та ін.) (Володина 1996). Закріплення інформації, її трансляція, 

зберігання (передача наступним поколінням) відбувається за допомогою 

терміна, де термін – це носій корисної інформації. Процес реєстрації та 

накопичення інформації відбувається протягом певного історичного періоду, 

і від цього залежить інформаційна ємність терміна. Місткість інформації у 

термінах залежить від багатьох ознак: історичного періоду, розвитку галузі, 

до якої належить термін, способів фіксації самої інформації. Отже, термін – 

це один з видів носія інформації, за допомогою якого вона передається в 

просторі та часі. 

Як вказує В. Ф. Новодранова, термін, закріпивши отриману людиною 

інформацію, стає інструментом пізнання, оскільки дає можливість 

узагальнювати наукові факти, примножувати знання і передавати їх 

наступним поколінням (Новодранова 2000). Варто зауважити, що 

інформаційна ємність терміна залежить не тільки від розвитку наукового і 

технічного знання, а і може бути дзеркальним відображенням змін, що 

відбуваються в політичному, економічному, соціальному, культурному 

устрої суспільства. Інформаційна ємність слова-терміна зіставляється із 
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смисловим обсягом його лексичного значення та орієнтована в якомусь сенсі 

на нього (Адельханян 2014). На думку Л. С. Фролової, метатекстова 

інформативність репрезентує кількість інформації про позначуваний 

терміном об’єкт або явище, що є в розпорядженні суспільства на даному 

етапі його розвитку і відповідає верхній межі інформативності, яка, однак, не 

є закритою, – вона може розширюватися з розвитком наукового знання 

(Фролова 1990). Згідно з означенням Т. Сейворі, терміни – це «умовні знаки, 

призначені для передачі певного обсягу закодованої інформації, яку 

розуміють лише ті, хто знає відповідний ключ чи код» (Savory 1967). 

Аналогічно, І. С. Квітко визначає термін як слово чи словесний комплекс, 

який співналежитьз поняттям певної організованої галузі пізнання (науки або 

техніки) і вступає в системні відношення з іншими словами та словесними 

комплексами, утворюючи разом з ними в кожному окремому випадку й у 

певний час замкнену систему, що характеризується високою 

інформативністю, однозначністю, точністю й експресивною нейтральністю 

(Квітко 1976). 

Позначення предметів і явищ навколишнього світу формується як 

пошук потрібної інформації, його закріплення в знаковій пам’яті знаходиться 

в очікуванні нових досягнень у певному напрямку (Hoffman 1986; Klix 1980). 

Як зазначає Т. Л. Канделакі, термін є основою будь-якої професійної 

інформації (Канделаки 1977). Так, при опрацюванні нової інформації, що 

стосується певних вузьких галузей, необхідно володіти навиками 

перекодування наукової інформації зі світових мов, зокрема англійської. Це 

відбувається за допомогою універсальних форм вираження (терміна), в яких 

закладено велику інформативність. 

Основою логіко-лінгвістичного підходу до визначення терміна є 

співвідношення поняття і лексичного значення терміна. О. Герд в своєму 

дослідженні здійснив огляд різних поглядів на зазначене співвідношення: 

1) термін має лексичне значення, але воно не зводиться до позначуваного 

поняття; 2) термін володіє лексичним значенням, яке і є поняттям; 
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3) значення терміна є поняттям, лексичним значенням він не володіє; 

4) терміни позначають глибокі наукові поняття, тоді як загальновживані 

слова – лише звичайні загальні поняття (Герд 1980). 

У контексті логіко-лінгвістичного підходу X. Фельбер розглядає термін 

як умовний символ (слово, група слів), що виражає певне поняття в 

конкретній галузі знання (Felber 2002). Представники французької 

термінологічної школи Д. Буріго та А. Кондаміне виокремлюють логіко-

лінгвістичну сутність терміна і його здатність виражати поняття, при цьому 

термін постає як елемент терміносистеми, що є мовним вираженням системи 

понять певної сфери знань (Bourigault, Condamines 1993). Логіко-лінгвістична 

співвіднесеність спеціального поняття та мовної одиниці є також основою 

визначення терміна провідним представником польської термінологічної 

школи Л. Бесекірської, яка розглядає термін як слово чи поєднання слів, 

представлених у змістовному плані наукових, технічних або інших 

спеціальних понять (Бесекірська 1996). 

Тепер розглянемо лінгвістичний підхід до трактування терміна. У 

рамках цього підходу основа, за допомогою якої утворюється термін – це 

лексична одиниця, а термін – це одиниця певної термінологічної системи, яка 

відображає систему понять окремої галузі. Термін є складовою 

загальнолітературного словникового складу мови, де він посідає певне місце 

серед інших одиниць цього рівня на основі своїх мовних характеристик. 

Відповідно, дослідження термінів підпорядковується основним правилам 

мовних досліджень. На думку В. М. Лейчика, термін – це особлива лексема, 

поняття якої неможливо розкрити без співвідношення з реаліями, які він 

позначає, та системи знань, до якої він належить. Тому при дослідженні 

терміна на лінгвістичному рівні необхідно розглянути поняттєвий апарат 

всієї галузі, яка на мовному рівні представлена певною термінологічною 

системою. Отже, особливість терміна – у його приналежності як до 

загальномовного знання, так і до наукового знання. Зміст терміна розкриває 

його дефініція, а зміст слова – його лексичне значення (Лейчик 2006). 
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Лексична одиниця не лише володіє значенням, притаманним денотату, 

а й виражає поняття, виступаючи як десигнат семантичної структури слова 

чи терміна. Важливо зазначити, що загальновживані слова виражають 

загальні уявлення або побутові поняття, а терміни – спеціальні (фахові, 

наукові, технічні, соціокультурні) (Іващищин 2007).  

Т. Й. Лещук та В. М. Лейчик зазначають, що між загальновживаними 

словами і термінами не слід створювати штучного бар’єра, який може 

утруднити розуміння процесів термінотворення. Враховуючи все ж певні 

особливості, якими характеризуються терміни, треба їх розглядати стосовно 

загальних слів у зіставленні, а не протиставленні, оскільки у них одна 

лінгвістична природа (Лейчик 2006, Лещук 1994).  

Лінгвістична правильність термінів також забезпечується однаковими 

або подібними морфемними структурами термінів (Алаев 1977).  

Отже, у контексті лінгвістичного підходу, терміни розглядаються як 

спеціалізовані лексичні одиниці, що представляють особливе знання певної 

галузі знань (Costa 2006). На думку Т. Л. Канделакі, термін – це слово або 

лексикалізоване словосполучення, яке потребує побудови дефініції для 

встановлення свого значення у відповідній системі понять (Канделаки 1977). 

За Намото, термін – це лексичний елемент, навмисно створений всередині 

певної галузі, що використовується людьми однієї професії або під час 

обговорення конкретної теми (Nomoto 1982). Як зазначає В. В. Акуленко, 

терміни можуть виникати або в мові повсякденного спілкування, або у 

фахових мовах, проте функціонують вони саме як лексичні одиниці 

(Акуленко 1972).  

Таким чином, до трактування сутності і визначення поняття «термін» 

існують різні підходи, і, напевно, тому серед дослідників не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення терміна. 

Узагальнюючи вищенаведені тлумачення і дефініції, можна 

констатувати, що: термін – це слово або словосполучення, вербалізований 

знак, що має соціальнообов’язковий характер, відображає професійну 
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дійсність; мовне вираження системи понять певної сфери знань, на основі 

співвідношення мислення і мови, багатошарове утворення, що складається з 

природномовних елементів, логічного змісту і термінологічної сутності; 

семіотична одиниця субстантивного характеру; одиниця пошукової системи 

інформаційно-пошукових мов, носій інформації, що накопичує, закріплює, 

транслює та зберігає її; спеціалізована лексична одиниця конкретної галузі.  

У цій роботі ми спираємось на робоче визначення поняття «термін», 

яке базується на поєднанні дефініцій А. В. Лемова та В. М. Лейчика: 

термін – це мовна одиниця (слово або словосполучення), переважно 

субстантивного характеру, яке співналежить із загальними, конкретними 

та абстрактними поняттями певної галузі знань, та слугує для 

концентрації, фіксування, збереження й передачі професійної інформації 

(Лейчик 2006; Лемов 2000). 

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.  

Слід зазначити, що в термінознавстві до центральних понять належать 

«термінологія» та «терміносистема», які, в контексті дослідження термінів 

косметології та естетичної медицини (надалі КЕМ), вимагають окремого 

з’ясування. 

Переважна більшість термінознавців під термінологією розуміють 

сукупність термінів, що склалася стихійно за певний період часу у відповідній 

галузі. Термінологія піддається систематизації та аналізу, під час якого 

виявляються недоліки, після усунення яких відбувається процес нормалізації 

термінології. Коли розглядають термінологію, то зазвичай розрізняють: а) науку 

про терміни (у цьому значенні дедалі популярнішим стає термін – 

термінознавство); б) спеціальну лексику у складі всіх слів певної мови; в) 

лексику, яка обслуговує певну галузь науки чи техніки. (Кияк 1989). 
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В. М. Русанівський та О. О. Тараненко зазначають, що термінологія – 

це особливий пласт лексики, який піддається свідомому регулюванню та 

впорядкуванню (Русанівський, Тараненко, Зяблюк 2004). За словами 

дослідників І. С. Квитко, В. М. Лейчика та Г. Г. Кабанцева , термінологія – це 

сукупність термінів, які виражають історично сформовані поняття будь-якої 

галузі науки чи техніки – спеціальної сфери людських знань чи діяльності» 

(Квитко, Лейчик, Кабанце 1986). Т. І. Панько уточнює, що термінологія – це 

не система, а сукупність термінів, що входять у певну термінологічну 

систему (Панько 1994). Завдання термінології полягає саме у процесі 

формування термінологічної системи (Каленик 2009). 

На думку Я. В. Житіна терміносистема прив’язана не так до окремої 

науки, як до певної теорії (Житін 2009). Джерелом терміносистеми є 

термінологія. Терміносистема як модель певної галузі знань і (чи) діяльності 

з’являється в момент, коли ця галузь склалася достатньою мірою (Житін 

2009), сформувала свою теорію, встановила й усвідомила свої основні 

об’єкти і зв’язки між ними (Лейчик 2007). Тобто, на відміну від термінології, 

терміносистема формується не разом із виникненням певної науки, а 

відповідно до етапів формування теорії або теорій цієї науки (Васенко 2008). 

Становлення терміносистеми стає можливим лише за цілеспрямованої 

діяльності фахівців, яка направлена на стандартизацію термінів і 

забезпечення ізоморфізму системи мови і системи наукових понять. 

Виходячи із вищевикладеного, вважаємо, що терміни КЕМ слід 

трактувати як термінологію, тому що вони, як це буде показано нижче, 

утворюють гетерогенну сукупність, яка обслуговує досить різні системи 

наукових понять і знань (від мистецтва, мікробіології та хімії до суто 

медичних). 

1.2. Основні вимоги до терміна 

 

Значення слова – це його предметно-понятійний зміст, а смисл – це 

суб’єктивні аспекти значення, що відповідають певному моменту або 
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ситуації. Більшість слів розмовної мови багатозначні, тому інколи не 

зрозуміло, які значення і смисли реалізуються у певний момент і, відповідно, 

порозуміння ніколи не буде абсолютним. Це окреслює ряд вимог до терміна, 

в який закладено багато стисненої інформації з вузької професійної 

спеціалізації, що виражається засобами мови. 

Ряд авторів подають ознаки і вимоги до терміна разом (змішано), хоча, 

на думку С. В. Гриньова-Гриневича, це є нелогічним. Він розрізняє окремо 

ознаки і вимоги до терміна. Наприклад, такі ознаки терміна як «позначення 

поняття» і «точність» часто включають у перелік вимог. Але вимагати від 

терміна точності як обов’язково притаманної властивості, – недоцільно, 

оскільки точність його значення визначається поняттям, яке він позначає. 

Саме воно повинно бути досить точно відмежоване від інших понять 

(Гринев-Гриневич 2008). 

Відповідно до характеристик терміна за С. В. Гриньовим-Гриневичем 

основні вимоги до нього можна розділити на три групи: вимоги до форми 

терміна (синтаксичний аспект), його значення (семантичний аспект), а також 

особливі вимоги, зумовлені своєрідністю вживання терміна (прагматичний 

аспект). Беручи його класифікацію за основу, ми подаємо нижче дещо 

доповнену іншими авторами систему вимог до терміна і показуємо, у 

більшості випадків, як її задовольняють терміни КЕМ.  

1. Вимоги до форми (синтаксичний аспект): 

– відповідність нормам мови, а саме: усунення професійних 

жаргонізмів (наприклад, в термінології КЕМ вираз precisely arched brows and 

equally etched eyeliner слід вживати замість жаргонізму brows on fleek); заміна 

невластивих літературній мові форм (наприклад, вираз area of a person’s face 

that includes the forehead, nose and chin слід вживати замість T-zone), 

підпорядкування їх мовним вимогам (приміром, термін BOTOX дає 

можливість утворити похідне botoxed). Проте ця вимога є ідеальною; як далі 

побачимо на прикладі аналізу термінологї КЕМ, поширеним у ній є вживання 

жаргонізмів і професіоналізмів; 
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– стислість (лексична, формальна), адже довгі складні терміни 

створюють незручності під час застосування і порушують мовну економію. 

Лексична короткість (відсутність тавтології) полягає в тому, що в терміні 

зафіксована мінімальна кількість ідентифікаційних ознак і відсутні зайві 

елементи із непотрібною інформацією; наприклад, наступне 

словосполучення містить «зайвий» елемент: malignant melanoma (отже, 

термін malignant можна опустити, оскільки в значенні терміна melanoma вже 

є компонент “злоякісний”). Згідно із вимогою формальної короткості, 

перевага надається лаконічним термінам, наприклад, термін light 

amplification by stimulated emission of radiation був замінений на laser, а 

botulinum toxin injections на – BTXI; 

– вимога дериваційної здатності тісно пов’язана з попередньою, адже 

від коротких термінів зручно утворювати похідні слова за участю одиниць 

нижчого рівня (суфіксів, префіксів); приміром, pigment – pigmentation (слово 

утворилося за допомогою додавання суфікса –tion до pigment) – 

hyperpigmentation (утворилося за допомогою префікса –hyper до pigmention); 

– наявність фонетичних, графічних, морфологічних, словотвірних, 

синтаксичних та інших варіантів термінів призводить до коливань в їх 

написанні та спричиняє появу вимоги до інваріантності термінів, тобто 

незмінності їх форми: dermatophytosis – photodermatosis (наведені приклади 

позначають одне поняття, проте їхнє написання відрізняється: перший 

складається з двох частин – dermato+phytosis, а в другому спостерігаємо, як 

ці частини помінялися місцями – photo+dermatosis). Наявність різних 

варіантів одного терміна ускладнює комунікацію між фахівцями. Проте, 

часто незначні відмінності ведуть до семантичних диференціацій, які 

викликають дискусії щодо системності термінів (імманентна властивість 

приналежності кожного терміна до певної системи термінів), 

систематичності (відображення в формі терміна його місця в системі термінів 

і зв’язок з іншими поняттями), а також дефінітивної здатності (наявності 



 

 

36  

дефініції та відображення в формі терміна основних ознак позначуваного 

поняття); 

– вмотивованість – це бажана вимога терміна, що надає можливість 

сформувати уявлення про позначене терміном поняття, краще зрозуміти та 

запам’ятати його. Вмотивованість – це посередник між формою та змістом 

знака (Кияк 2009). Ф. де Соссюр вважав, що вмотивованість тим 

повноцінніша, чим легше її розкласти на частини, з яких можна зрозуміти 

значення цілого (Соссюр 1999). 

Існують різні класифікації вмотивованості. Оскільки формування 

термінів проходить за різними способами, то, відповідно, і вмотивованість 

виявляється в них по-різному. Такі відмінності демонструють всю нелегкість 

проблеми її вияву і варіанти вирішення. За Б. М. Головіним, виділяються 

синтаксичний, семантичний та морфологічний типи вмотивованості, що 

відповідають трьом способам творення термінів (синтаксичному, 

семантичному та морфологічному). Таким чином, усі терміни-складні слова, 

терміни, утворені афіксальним способом, терміни-словосполучення є 

вмотивованими (Головин 1987). 

Поняття «ступінь вмотивованості» охоплює такі групи термінів: 

вмотивовані терміни (цілком вмотивовані), які володіють і лексичною, і 

структурною вмотивованістю, наприклад, терміни, утворені на основі 

метафоричного та метонімічного перенесення: key-hole surgery, hare lip; 

напіввмотивовані (опосередковано вмотивовані), що характеризуються 

лексичною чи структурною вмотивованістю, приміром, терміни-абреваітури, 

які є синонімами до термінів-словосполучень (LASER, BOTOX) та терміни-

епоніми (Epstein-Barr virus, Jacquet’s massage); невмотивовані, тобто 

жаргонізми, які мають нульову вмотивованість: elevens (wrinkles between 

eyebrows), brows on fleek (precisely arched brows and equally etched eyeliner). 

Необхідність задоволення вимоги вмотивованості терміна є 

дискусійною. Так, В. П. Даниленко стверджує, що вмотивованість номінації 

не завжди відбиває внутрішню логічну структуру поняття і не є орієнтиром 
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для тлумачення терміна (Даниленко 1977), а А. В. Суперанська зі 

співавторами наголошує, що вмотивованість допомагає зрозуміти та 

пояснити фактори первісно незрозумілі, створюючи асоціації за формою, 

кольором, фактурою, розміром тощо (Суперанская, Подольская, Васильева 

1989). Ми погоджуємося із останнім твердженням, оскільки явище 

вмотивованості відіграє важливу роль у сприйнятті і розумінні термінів 

КЕМ, тому що вмотивованість терміна конкретизує вагомі ознаки названого 

поняття, сприяє його осмисленню та запам’ятовуванню. 

2. Вимоги до змісту (семантичний аспект): 

– несуперечливість семантики терміна в межах однієї терміносистеми, 

а саме, відповідність між лексичним значенням терміна як слова і поняття, 

яке він позначає в конкретній термінології (Лотте 1961). Лексичне і 

термінологічне значення можуть вступати в різні відносини між собою – 

цілком збігатися (загальновживане слово wax співпадає з косметологічним 

терміном wax), частково збігатися (наприклад, термін mycosis fungoides 

позначає не мікоз, а форму лімфоми); 

– обов’язкова моносемічність або цілковита змістова визначеність, 

тобто однозначність терміна. Для будь-якої терміносистеми полісемія є 

небажаним явищем, адже порушується однозначна відповідність між 

терміном і знаком, що його номінує. Слід зауважити, що однозначність 

терміна – це не одне значення слова, а його ідентичне сприйняття і одне 

пояснення саме в терміносистемі або термінології, до якої він належить; 

наприклад, терміни oxygenation, hydration, nutritional мають єдине значення в 

термінології КЕМ. У разі детермінологізації термін втрачає однозначність і 

використовується у загальновживаній мові. Однозначність терміна у межах 

однієї терміносистеми – це, радше, вимога, до якої прагне термін, хоча вона 

не є стандартом (Шевчук 1983). На думку А. В. Лемова, у терміносистемах 

багатьох наук набагато легше знайти багатозначний термін, аніж 

однозначний (Лемов 2000); 
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– точність, виразність значення зумовлена тим, що спеціальне поняття 

має чіткі межі, які встановлюються за допомогою наукового визначення –

дефініції. Термін це слово, якому дана чітка дефініція, що тлумачить значення 

терміна чи поняття, відмежовує термін від загальновживаних мовних одиниць. 

Вона стосується як поняття, так і терміна, тому можна говорити про дефініцію 

поняття і дефініцію терміна Термін номінує поняття і констатується за 

допомогою дефініцій (Суперанская, Подольская, Васильева 1989); 

– повнозначність терміна полягає у відображенні в значенні терміна 

мінімальної кількості ознак, достатніх для ідентифікації позначуваного ним 

поняття. Розглянемо термін foundation (основа під макіяж) з галузі КЕМ. Цей 

термін називає поняття, але при цьому виражає мінімальну кількість ознак, 

достатніх для розуміння терміна фахівцями. Хоча багато термінів 

відображають лише деякі та не завжди основні ознаки поняття, вони тим не 

менше є повнозначними термінами. Отже, варто зауважити, що кожен термін 

називає поняття, але відображає їх з різною мірою точності та повноти;  

– для терміна важливий термінологічний контекст, приналежність до 

спеціальної фахової сфери (фаховість) (Ліпінська 2007); 

– термін повинен бути стилістично нейтральним, тобто не викликати 

зайвих асоціацій, наприклад: cream, eyeshadow, lotion; 

– терміни будь-якої терміносистеми не повинні мати синонімів. 

Небажаність синонімів зумовлена тим, що вони перенасичують пам’ять під 

час вивчення нової дисципліни. Виникає необхідність не лише вивчати нові 

поняття, а й багато нових термінів, що позначають ці поняття. Також, часто 

автори невірно вживають їх. Однак, явище синонімії у галузевих 

термінологіях зустрічається досить часто. До прикладу, в термінології КЕМ 

словосполучення freezing probe, freezing needle, cooling cannula, cryosurgical 

probe, cryoprobe, cryoneedle мають одне значення – кріозонд. 

3. Вимоги до функціональнольності (прагматичний аспект): 

– упровадженість терміна характеризується тим, наскільки 

загальноприйнятим він є поміж фахівців і науковою громадою. За наявності 
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декількох назв одного поняття, перевагу у використанні отримує те, яке є 

найбільш широковживаним та традиційно використовується у професійній 

сфері. Прийнято вводити апробовані терміни, тоді як застарілі терміни, 

жаргонізми та діалектизми небажані. Щодо неологізмів, які позначають нові 

поняття та уточнюють вже існуючі, то у фаховій мові без них важко обійтися, 

як це ілюструє нижченаведений текстовий фрагмент: A palette with four 

concealers (colour correctors) and two corrector shades to match any skin tone. A 

professional palette of four concealers and two corrector shades in a medium 

colour wave. Enriched with antioxidants and suited for all skin types, concealers 

can be used individually or combined to match any skin tone. Emollient-based 

formula of the concealers’ delivers medium to full buildable coverage in a natural 

finish. Concealers help to correct skin tone and conceal dark circles, blemishes, 

moles, tattoos and birthmarks [289]. У наведеному фрагменті описується одне 

поняття (косметичний засіб, який маскує дефекти шкіри), але його 

номінують два терміни: новий – concealer і традиційний для косметології 

colour corrector. Проте простий підрахунок термінів у цьому фрагменті 

показує, що перевагу у використанні отримує саме відносно новий термін 

concealer, який є нині найбільш широковживаним та часто використовується 

у косметичній сфері; 

– інтернаціональність є неминучим мовним явищем, яке полягає у 

тому, що зростає обмін науковою і технічною інформацією, з’являються 

терміни однакові або близькі за формою, які збігаються за змістом і 

вживаються в декількох (не менше трьох) національних мовах, наприклад:, 

epilator ((від лат. pilus (англ. hair)), telemedicine (від грец. tele (англ. far, far 

off, operating over distance) та латинського medicina)). Наведені приклади 

зустрічаються в українській, російській, англійській, французькій та 

італійській мовах. 

Проте залучення інтернаціоналізмів необхідне лише за умови 

відсутності питомих відповідників у мові. Дослідження термінології КЕМ, 

яка, в основному, складається з латинізованих грецизмів та латинізмів, що 
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асимілюються в англійську мову, підтверджує вищесказане. Англійська мова 

руйнує усталені моделі греко-латинських термінів завдяки своїй аналітичній 

структурі, пристосовуючи елементи класичних мов під сформовані 

національні норми і традиції.  

Говорячи про переваги інтернаціональності галузевих термінологій, 

П. Браун, зокрема, зазначив, що спільний лексичний фонд а) сприяє 

повсякденній комунікації; б) має широке застосування у вивченні та 

викладанні іноземних мов; в) передає інформацію стосовно культурно-

історичних контактів між різними народами; г) може інтерпретуватися як 

словник пан-європейської культури; ґ) робить вагомий внесок у дискусії 

стосовно іншомовних запозичень (Braun 1989); 

– вимога до сучасності (або модерності) реалізуються через 

виштовхування із вжитку застарілих термінів новими: наприклад, з’явилися 

нові терміни, КЕМ, що позначають інноваційні технології, процедури і 

засоби – mesotherapy, telemedicine, blepharoplasty, rhinoplasty.  

Наявні терміни повинні відповідати сучасному стану науки. 

Нормалізація щодо застосування та використання термінів здійснюється 

галузевими фахівцями та лінгвістами. Після фіксації існуючих термінів 

відбувається добір найбільш якісних одиниць, і лише тоді можливе подальше 

творення термінів, які задовольняють вимоги часу. Після критичного 

перегляду термінів та перевірки їх системного використання певною 

предметною галуззю вони стають обов’язковими; 

– у вимозі щодо милозвучності (мовної досконалості) закладено два 

аспекти. По-перше, орфоепічна милозвучність необхідна для зручності 

вимови. Окрім того, термін не повинен викликати небажані асоціації, коли 

він вживається поза межами наукової галузі; 

– езотеричність як вимога до терміна – це навмисна недоступність 

значення, коли воно відоме тільки спеціалістам. Вона зумовлена бажанням 

завуальовувати дійсні значення термінів, використовуючи більш лояльні, 

позбавлені експресії, образності, суб’єктивно-оцінних відтінків: наприклад, в 
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КЕМ parentheses lines, lipstick lines та elevens використовуються замість 

загальновідомого слова wrinkles. Терміни рarentheses lines, lipstick lines, 

elevens – це езотеричні терміни, хоча вони походять із загальновживаної 

мови і, здавалося б, відомі всім. Проте в контексті термінології КЕМ вони 

позначають поняття, які відомі лише фахівцям. Езотеричність цих термінів 

пов’язана з евфімізацією, оскільки в косметології та естетичній медицині 

необхідно пом’якшити вплив, який вживання певних термінів може 

здійснити на пацієнта. 

Проаналізовані та проілюстровані вимоги до терміна надають 

можливість виокремити основні канони «ідеального терміна», які можуть 

бути дещо конкретизовані певною дисципліною та галуззю знань. Отже, 

термін повинен бути точним, стилістично витриманим, виразним, з чітко 

окресленим значенням, влучним, дохідливим, таким, що легко 

запам’ятовується, адже ним користуються фахівці для того, щоб запобігати 

різноманітних професійних і мовних помилок.  

Наведені вимоги є ідеальними, вони втілюються в різних 

терміносистемах з різним ступенем повноти. Терміни КЕМ загалом 

задовільняють вимоги, проте у них є деякі відхилення, як це було 

продемонстровано вище. 
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1.3. Фахові мови як об’єкт лінгвістичних досліджень 

 

Процес обміну науковою та науково-технічною інформаціїєю 

відображається у мові, яка використовується як засіб наукового пізнання 

особливостей фахових або галузевих сфер. Цим і викликаний інтерес до мов 

спеціального призначення, які слугують для комунікації між спеціалістами 

окремих галузей, а також забезпечують розповсюдження досвіду та 

інформації. Головними критеріями професіоналізму, з лінгвістичного 

погляду, є володіння понятійно-категоріальним апаратом певної сфери 

діяльності та системою термінів, а також відповідні комунікативні навички.  

Нині все більше науковців і перекладачів-практиків вважає за 

необхідне вивчати не лише терміни, а і фахові мови (спеціальні мови, 

технолекти). Більше того, тенденції розвитку мовознавства в сучасну епоху 

надають можливість розглядати проблематику вивчення фахових мов як 

новий напрям лінгвістичних досліджень. Цей відносно новий фокус 

мовознавства диктує необхідність урахування накопиченого знання про 

фахові мови і в суто термінознавчих, і в міждисциплінарних дослідженнях. 

Дослідження фахових мов не є «раптовим відкриттям» для 

лінгвістичної науки. У цьому переконують праці відомих науковців з 

термінознавства (Авербух 2004; Бялик 1986; Вюстер 1979; Головин 1987; 

Гринев-Гриневич 2008; Дудок 2009; Квітко 1976; Кияк 2007; Лейчик 1987; 

Gläser 1992; Hoffman 1987; Möhn та Pelka 1984; Roelcke 2005; Schmidt 1971), 

лексичної семантики (Ахманова 1969; Бялик 1986; Даниленко 1986; Зацний 

2001; Канделаки 1977; Полюжин 1992), фахових мов (Drozd, Seibicke 1973; 

Hoffman 1987; Schmidt 1971), фахового тексту (Arntz 1982; Baumann 1992; 

Göpferich 1995; Коваль 1970; Пиотровский 1985; Чернявская 2010; 

Скороходько 2006; Fluck 1985; Hoffman 1991; Яхонтова 2009). Активно 

проводиться і науково-практичний аналіз галузевих термінологій (Дерді 
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2003; Дуда 2001; Новосёлова 2001; Ріба-Гринишин 2013; Саламаха 2016; 

Синьо 2007; Царук 2015).  

Фахову мову розуміють як сукупність мовних засобів у певній сфері 

людської діяльності, об’єднаних конкретною метою, для якої характерна 

особлива сфера стилю, яка відокремлює себе від інших стилів (Drozd, 

Seibicke 1973). Семантичним ядром, або стрижнем фахової мови, є ті слова, 

словосполучення, абревіатури, якими користуються професіонали певної 

галузі для якісного, пришвидшеного, ефективного спілкування між собою, 

причому головну роль тут відіграють терміни. Термін, у рамках фахової 

мови, одночасно підпорядкований двом системам: мовній (як складова 

частина загальновживаної мови) та фахово-евристичній (тобто він є 

результатом наукового, професійного мислення). 

Головне завдання фахових мов полягає у створенні точного та 

економного знакового інструментарію для забезпечення взаєморозуміння 

щодо предметної галузі або сфери діяльності. Їхнім завданням є передусім 

забезпечення потреб фахової комунікації (Міщенко 2013). За Л. Гоффманом, 

фахова комунікація – це зовні або зсередини мотивована чи стимульована 

зовнішня та внутрішня система знань, спрямована на ланцюжок фахових 

подій, які змінюють систему знань як одного спеціаліста, так і групи 

фахівців (Hoffmann 1998). 

В британській лінгвістичній традиції існує термін Language for Special 

Purposes (LSP) на позначення поняття «фахова мова». Дж. Л. М. Трім 

наполягає, що LSP потрібно розглядати як мову, що приєднує спеціальний 

(професійно орієнтований) словник до того прошарку мови, який складає її 

загальне ядро. Фахова мова залишається незмінною незалежно від соціальної 

(або професійної) ролі, виконуваної мовцем. На переконання цього науковця, 

LSP не є штучною або обмеженою мовою і не виключає взаємодію з мовним 

цілим (Trim 1969). М. А. К. Халідей зазначає, що «фахові мови взагалі не 

мають особливих граматичних структур, які не представлені в інших мовних 

підсистемах; їхня відмінність – особливі лексичні засоби, але фахова мова 
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відрізняється від загальновживаної мови статистичним розподілом 

граматичних структур» (Halliday 1969). 

Безсумнівно, саме диференційний чинник є визначальним під час 

формування лексико-семантичного апарату LSP. Оскільки основними 

відмітними рисами LSP є змістова організація і жанрово-стилістична 

своєрідність мови, то відбувається постійний відбір із загальномовного 

фонду готових номінативних одиниць, а також формування власних 

необхідних засобів вираження (категорій, понять) (Даниленко 1971). 

Незважаючи на досить значну кількість визначень терміна «фахова 

мова» (нім. Fachsprache), в рамках німецької школи одне з найвідоміших з 

них належить Л. Гоффманну, за яким фахова мова – це єдність усіх мовних 

засобів, які використовуються у професійно обмеженій комунікативній галузі 

для того, щоб забезпечити порозуміння між особами в певній сфері 

діяльності (Hoffmann 1987). Одним з перших дефініцію фахової мови дав 

провідний представник цієї школи В. Шмідт, який у своїй праці “Charakter 

und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen” (1969) визначає її як засіб 

оптимального взаєморозуміння про предметну галузь для фахівців; вона 

характеризується особливим лексиконом і спеціальними нормами щодо 

вибору, уживання й частотності загальновживаних лексичних і граматичних 

засобів; фахова мова не існує як самостійна форма реалізації в мові, але 

актуалізується у фахових текстах, які завжди містять елементи 

загальновживаної мови (Schmidt 1971). Р. Пелка та Д. Мьон фаховою мовою 

вважають насамперед варіант загальновживаної мови, який служить для 

пізнання та поняттєвого визначення фахових об’єктів, а також їх розуміння, 

тобто для комунікативних потреб фаху. Іншими словами, фахова мова є 

засобом пізнання і поняттєвого визначення особливих реалій фаху, а також 

засобом взаєморозуміння у галузі, яка враховує характерні потреби 

комунікації в межах фаху (Möhn, Pelka 1984). 

Розглянуто три концепції, які лягли в основу дослідження фахових мов. 

Перша вивчає фахову мову як систему мовних знаків, друга спрямована на 
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фаховий текст, а також його контекстуальні зв’язки, що уможливлюють 

фахову комунікацію, а третя пов’язана з прагматикою та сприйняттям 

реципієнтом фахового тексту (Roelcke 2005). 

В українському термінознавстві вживання номінативної одиниці 

«фахова мова» обґрунтував Т. Р. Кияк. За цим дослідником, дослідження 

фахових мов має своїм об’єктом особливості мови певної галузі науки. При 

цьому фахова мова певною мірою протиставляється загальновживаній мові, 

хоча словниковий запас першої бере початок саме із другої (Кияк 2008). 

Задля аналізу внутрішньосистемних відношень між одиницями фахової мови 

Т. Р. Кияк пропонує поділ лексики у фахових текстів на 5 видів: 1) терміни 

відповідної галузі, які мають власну дефініцію; 2) міжгалузеві 

загальнонаукові термінологічні одиниці; 3) напівтерміни, або 

професіоналізми; 4) професійні жаргонізми; 5) загальновживана лексика 

(Кияк 2007). 

Всі фахові мови мають спільні риси, притаманні їм усім чи більшості з 

них (так звані інтегральні ознаки), однак основою фахової мови є розвинена 

національна мова. Тож, фахова мова – варіант загальновживаної мови, який 

застосовується у певній сфері людської діяльності, з метою порозуміння між 

фахівцями даної сфери, і яка оперує чітко окресленою термінологією 

(Павлюк 2016). 

Фахові мови реалізуються у фахових текстах, які набувають певної 

стереотипності з огляду на галузеві, національні та корпоративні стандарти 

(Міщенко 2013). Як зазначає А. Л. Міщенко, «конвенції економлять зусилля 

в процесі розуміння складних об’єктів і засвоєння складної інформації, тому 

їхнє створення обумовлюється необхідністю виокремлення, акумуляції, 

збереження і трансферу значущої інформації, що стрімко генерується в 

інформаційному суспільстві» (Міщенко 2013, c. 11). 

Фахову мову можна уявити як функціональну систему, що має своє 

еволюційне призначення у сфері будь-якої діяльності. Провідне місце у 

системі конкретної діяльності посідають фахові терміни та стильові ознаки 



 

 

46  

різних типів текстів, жанрові особливості яких зумовлені позамовними 

чинниками. Домінантний серед них – сфера діяльності, у якій відбувається 

професійно спрямована комунікація (Пилипенко 2007). 

Щодо фахових комунікативних умінь, то їх формують низка лінгвістичних 

факторів, до яких належать стилістичні, функціональні та семантичні 

характеристики фахової мови, а також форми мовленнєвої інтеракції, 

комунікативні стратегії та лінгвістична обізнаність мовців (Манюк 2016). 

У рамках російської термінологічної школи А. В. Суперанська, 

Н. В. Подольська та Н. В. Васильєва зазначають, що майже всі професійні 

підсистеми, базуючись на граматичній системі загальнонаціональної мови, 

мають більші чи менші відмінності від неї в галузі словотворення і 

словозміни і значні відмінності в галузі лексики: до їхнього складу входить 

багато слів, невідомих літературній мові, а низка слів, які ззовні нагадують 

слова з останньої, вживаються в них в зовсім іншому значенні (Суперанская, 

Подольская, Васильева 1989). 

Важливою проблематикою досліджень фахових мов є розробка їхніх 

класифікацій. Питанням класифікації фахових мов займалося багато лінгвістів 

(Drozd, Seibicke, 1973; Schröder 1991), але найбільш вдалу систематизацію, на 

нашу думку, запропонував Л. Гоффман (Hoffman 1987). На його погляд, поділ 

фахової мови відбувається в двох напрямках: горизонтальному і 

вертикальному. Горизонтальна стратифікація полягає у виділенні багатьох 

фахових мов в рамках однієї спеціальності. Вертикальна стратифікація, 

основним критерієм якої є предметне співвідношення та відповідна 

комунікативна сфера, здійснюється на основі очевидної залежності фахової 

мови від її носіїв (соціально-професійних груп) (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Горизонтальна і вертикальна стратифікація фахової мови  

за Л. Гоффманом (1987) 

Ступінь абстрактності 

Найвищий 

ступінь 

Дуже високий 

ступінь 

Високий 

ступінь 

Низький 

ступінь 

Дуже 

низький 

рівень 

Особливості мовних засобів 

Штучні 

символи, 

формули, 

знаки на 

позначення 

зв’язків і 

відношень 

між 

елементами 

Штучні 

символи, 

формули, знаки 

для елементів: 

природна мова 

для вираження 

відношень в 

речені 

(синтаксис) 

Природна 

мова з 

великою 

кількістю 

фахової 

лексики та 

чітко 

регламенто-

ваним 

синтаксисом 

Природна 

мова з 

великою 

кількістю 

фахової 

лексики і 

відносно 

вільним 

синтаксисом 

Природна 

мова з 

окремими 

термінологічн

ими 

елементами і 

вільним 

синтаксисом 

Сфера функціонування 

Теоретичні 

фундамен-

тальні науки 

Експеримен-

тальні науки 

Прикладні 

науки і 

технічні 

галузі 

 

Матеріальне 

виробництво 

Сфера 

споживання 

Учасники комунікативних актів 

Вчені – вчені Вчені 

(інженери) –  

вчені 

(інженери), 

молодший 

науковий і 

технічний 

персонал 

Вчені 

(інженери) – 

наукові та 

технічні 

керівники 

матеріаль- 

ного 

виробництва 

наукові та 

технічні 

керівники 

матеріаль-

ного 

виробництв, 

майстри-

висококва-

ліфіковані 

працівники 

Представники 

матеріального 

виробництва, 

продавці-

консультанти 

– споживачі 
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Класифікація фахових мов, запропонована Л. Гоффманом, залишається 

відправною точкою у спробах лінгвістів здійснити типологізацію фахових 

мов на текстовому рівні (Hoffman 1987). 

Фахові мови можна також поділити за екстралінгвістичними, так і за 

власне мовними ознаками. Відповідно до екстралінгвістичних ознак 

виділяють: фахові мови за предметним змістом або ситуацією, в якій 

знаходиться мовець (всі зовнішні умови впливу) (Walter 1981). Згідно з 

лінгвістичними критеріями виділяють наступні типи фахових мов: 

1) мови, які мають свою особливу систему як в граматиці, так і в 

лексиці (церковнослов’янська мови, мови програмування); 

2) мови, які мають свою особливу систему лексики (більшість мов 

науки, техніки, групові та професійні жаргони); 

3) мови, які мають особливу систему синтаксису (більшість фахових 

мов); 

4) мови змішаного типу, які мають, як правило, свою лексику й лише 

частково граматику (мови хімії, біології, математики); 

5) мови з відносно жорсткою ієрархією семантичної структури, що 

характеризуються переважною однозначністю слів (всі мови науки, техніки, 

професійні жаргони, інформаційно-пошукові мови, мови програмування); 

6) мови з розмитою дифузною семантичною структурою в сфері 

непредметної лексики (групові та професійні жаргони); 

7) мови з розвиненою синонімією (професійні мови, жаргони, арго); 

8) мови з нейтральною, нульовою експресивністю в лексиці (мови 

ділового спілкування, науки, техніки, юриспруденції) (Walter 1981).  

Щодо лексики фахових мов, то на семантичному рівні її можна 

поділити на: 

1) терміни даної галузі; 

2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (у тому числі 

терміни суміжних наук); 
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3) напівтерміни або професіоналізми, до яких також можна віднести 

номенклатуру (особливі типи термінів, які співналежать з одиничними 

поняттями і актуалізують предметні зв’язки); 

4) професійні жаргонізми (Hoffman, 1987). 

У подальших своїх дослідженнях на основі фахових текстів, 

представлених європейськими мовами, Л. Гоффман описав основні 

лінгвістичні риси фахових мов: 

1) дієслова у фаховій мові часто вживаються у теперішньому часі та у 

формі інфінітива, оскільки у фахових текстах подають наукові факти та 

загальновідомі твердження; 

2) основне смислове навантаження лежить на іменниках, які складають 

значну частку всієї лексики фахових текстів, у той час як у загальновживаній 

мові на них припадає лише менша частка; іменники частіше вживаються в 

однині, ніж у множині, що акцентує їх номінативну функцію; 

3) прикметники становлять незначну частину від загальної лексики, яка 

використовується у фахових текстах, у порівнянні із загальновживаною 

мовою. У професійних текстах вони вживаються частіше; 

4) частота вживання дієприкметників та дієприcлівників у фахових 

текстах є високою (Hoffman 1987). 

1.4. Фахова мова сучасної косметології та естетичної медицини 

 

1.4.1. Сучасні косметологія та естетична медицина як фахові галузі 

 

Медицина та її інноваційні відгалуження (естетична медицина і 

частково косметологія) належать саме до тих галузей, які нерозривно 

пов’язані з розвитком суспільства. Медична галузь бере свій початок з 

найдавніших часів і синтезує всі основні досягнення минулого і сучасного: 

це класичні і новітні напрямки, погляди і концепції, які доповнюють один 

одного і при цьому створюють цілісні найдинамічніші сучасні галузі – серед 

яких естетична медицина і частина косметології. 
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Зародження та розвиток косметології як фахової галузі та наукової 

дисципліни пов’язаний з початком застосування косметики, що датується 

V ст. до н.е. В XVII–XVIII ст. з’явилися два напрями трактування косметики. 

Перший розглядав косметику як галузь медицини, другий – як декоративне 

мистецтво. На початку XIX століття, з інтенсифікацією розвитку медичної 

науки, під поняттям «косметика» почали розуміти лікування захворювань 

шкіри, профілактику та усунення різноманітних недоліків, що надало 

поштовх до поділу косметики на лікувальну та декоративну. 

Відповідно, існують два визначення терміна «косметика» (від грец. 

kosmetike – мистецтво прикрашати): 1) комплекс гігієнічних, лікувальних і 

декоративних засобів, спрямовних на підтримку краси людського тіла або 

усунення косметичних дефектів; 2) засоби, призначені для особистої гігієни, 

профілактики захворювань шкіри і косметичних дефектів, а також для 

поліпшення зовнішності людини. 

Отже, «косметика» отримала наукове підгрунття, що дало їй право 

виокремитися у самостійний науково-прикладний напрям медицини. Конгрес 

дерматологів 1935 р. в Бухаресті замінив багатозначне слово «косметика» на 

термін «косметологія». 

Нині «косметологія» – це наукова дисципліна, що вивчає методи 

діагностики, профілактики, лікування захворювань, усунення косметичних 

недоліків шкіри, вроджених і набутих дефектів обличчя і тіла та здійснює 

перевірку на безпечність компонентного складу косметичних засобів, які 

виробляє косметична промисловість (Heavilin, 2002) 

В окремих випадках акцент в дефініції зміщується на визначення місця 

косметології в загальній системі галузей медицини (Heavilin, 2002), 

наприклад: косметологія (від грец. kosmetike – мистецтво прикрашати + грец. 

logos – вчення, наука) – це частково галузь медицини, що вивчає характер і 

механізми та причини виникнення косметичних дефектів, їх етіологію, 

методи корекції, розробляє способи їх усунення, маскування і профілактики 

[312]. До основних завдань сучасної косметології належать: розробка нових 
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за складом та інгредієнтами косметичних засобів; дослідження сучасних 

стратегій боротьби з різноманітними проблемами шкіри – вугрові 

захворювання, сухість шкіри, пігментація і т.д.; використання сучасних 

методів діагностики і тестування косметологічних проблем; догляд за 

волоссям та нігтями; використання сучасних біологічно-активних засобів (а 

також дослідження побічних ефектів під час їх застосування).  

Таким чином, одним з «інструментів» декоративного впливу 

косметології на зовнішній вигляд людини є косметика. Декоративна 

косметика – це група косметичних препаратів, наприклад, консилер, 

тональний крем, хайлайтер, туш, пудра, помада, блиск для губ, коректор, 

скульптор, яка призначена для маскування або сприяння маскуванню 

незначних косметичних недоліків шкіри, волосся, нігтів і поліпшення їхнього 

вигляду, акцентуванню привабливих рис і маскуванню небажаних. Ці засоби 

можуть на деякий час зробити, наприклад, шкіру м’якішою і гладкішою, 

поліпшити її зовнішній вигляд, колір, збільшити вміст вологи в роговому 

шарі шкіри і т.д. У разі необхідності усунення більш помітних дефектів, які 

не вдається замаскувати або усунути за допомогою декоративної косметики, 

необхідно звертатися до послуг естетичної медицини. 

Естетична медицина ((естетичний від грец. aisthetikos (анг. for 

perception by the senses, perceptive; perceptible)) або пластична хірургія 

((пластичний від грец. plastikos (англ. able to be molded; molded, formed; to 

mold)) – це галузь медицини, спрямована на корекцію та усунення дефектів 

зовнішнього вигляду, для виправлення яких недостатньо нанесення 

декоративної косметики. До таких небажаних недоліків належать: вікові 

зміни шкіри, вроджені дефекти обличчя, рубці тощо. «Інструментом» впливу 

естетичної медицини є засоби, дієвіші аніж декоративна косметика, а саме – 

інвазивні (ті, що включають хірургічне втручання) та малоінвазивні (ті, які 

забезпечують менше втручання в організм, ніж під час хірургічної операції, 

заявдяки лазеру, ендоскопічним і спеціально розробленим хірургічним 

інструментам) процедури. 



 

 

52  

Для нанесення косметичних засобів і декоративної косметики не 

потрібно спеціальної медичної освіти, а от технології естетичної медицини, 

діагностуються та проводяться лише спеціалістами з вищою медичною 

освітою. До її найпоширеніших процедур належать такі способи впливу на 

організм людини: пілінг, мезотерапія, біоревіталізація, ботулінотерапія, 

контурна пластика, різні види дермабразії, різні види електролікування, 

фототерапія, prp-терапія, пластична хірургія, естетична стоматологія, 

антропометрична (ортопедична) хірургія. 

Близькість завдань та один об’єкт впливу косметології та естетичної 

медицини – зовнішній вигляд людини – уможливлюють спільний розгляд їх 

поняттєвого апарату та термінології. «Інструменти» косметології та 

естетичної медицини працюють в тандемі. «Інструменти» першої можуть 

застосовуватися на початковому етапі впливу на зовнішній вигляд, вони 

спрямовані на маскування та корекцію незначних дефектів, які можна 

усунути за допомогою декоративної косметики; «інструменти» другої – це 

«важка артилерія», яка застосовується для усунення дефектів, які не 

підлягають впливу декоративних косметичних засобів, а потребують 

інвазивних або малоінвазивних процедур.  

Розвиток та становлення галузей вносить свої корективи у 

термінологію, тому простежимо стисло вагомі події в історії розвитку 

галузей косметології та естетичної медицини.  

Зародження та розвиток косметології як наукової дисципліни 

пов‘язаний з початком застосування косметики, що датується V ст. до н.е. 

Відомо, що в країнах Стародавнього Сходу жінки та чоловіки в гігієнічних 

цілях використовували запашні трави. Такі рослинні косметичні засоби, як 

хна (henna) та басма (basma), вперше було застосовано в Персії в V ст. до н.е. 

Гіппократ (V-IV ст. до н.е.) підтверджує доцільність використання 

рослин під час косметичних процедур. Стародавні греки ввели слово 

«косметика», що означало мистецтво прикрашати. Слово «космет» 

позначало професію людей, які усували недоліки зовнішності, вчили 
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правильно використовувати косметичні засоби, накладали спеціальний грим, 

замасковували і приховували проблемні зони, проводили різні 

омолоджувальні процедури.  

Перше письмове підтвердження, в якому йдеться про правила 

застосування і використання косметики в різних цілях, було знайдено у 

XV ст. до н.е. Це папірус, довжина якого становила 21 метр, Георг Єберс, 

німецький єгиптолог, опублікував в 1875 році. «Папірус Еберса» (так 

називався документ) містив косметичні рецепти з догляду за шкірою, 

волоссям, видаленню бородавок. 

Родовід європейської косметики почався з Франції, який датується 

початком XVIII ст. Антуан Лавуазьє, відомий вчений-хімік того часу, 

проводив досліди, які мали довести безпечність косметики, адже часто до 

складу косметичних засобів додавали ртуть та азотну кислоту, а до складу 

пудри зазвичай входив миш’як. У XIX ст. вчений-хімік Ханс Шварцкопф 

винайшов прототип сучасного шампуню. В 1933 році він отримав патент на 

випуск засобу для миття волосся з нейтральною реакцією. 

Термін «пластична хірургія» був введений в 1798 році П. Дезольтом, 

проте відновлювальні операції пластичними методами виконували ще в 

давнину. Тибетські лікарі за 3000 років до н.е. застосували шкірну пластику 

для корекції дефекту носа (ринопластика). В індійській книзі Сушрути (за 

1000 років до н.е.) детально описується пластика носа клаптем на ніжці, 

викроєним зі шкіри чола або щоки (індійський метод шкірної пластики). У 

стародавній Індії застосовували і вільну шкірну пластику. 

В Європі пластична хірургія почала розвиватися в епоху Відродження, 

а її розквіт датується Х1Х-ХХ ст. В Італії в 1450 р. військовий лікар Бранко 

почав виконувати ринопластику місцевими тканинами (шкіра лоба, щік). 

Його син Антоній увів метод пересадки шкіри з плеча на будь-яку ділянку 

тіла людини, який увійшов в історію відновної пластичної хірургії під 

назвою «італійський спосіб».  
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Парацельс у XV ст. писав: «Все є отрута і все є ліки, і тільки міра 

відрізняє одне від іншого». Це твердження ілюструє історію застосування в 

медицині ботулотоксину, який за кілька сотень років пройшов важкий шлях 

від смертоносної отрути до засобу омолодження.  

Історія ботулотоксину (botox) почалася в Німеччині, де в XVIII столітті 

були описані масові отруєння кров'яною ковбасою. Це і дало назву отрути: 

«ботулізм» або «ковбасне отруєння» (від латинського botulus – «чорна 

(кров’яна) ковбаса»). У 70-х рр. минулого століття був встановлений 

механізм дії ботулотоксину. У 1987 р. канадські лікарі офтальмологи Джин і 

Алістер Каруззерс помітили цікавий побічний ефект лікування 

блефароспазму: у пацієнтів зникали дрібні зморшки в куточках очей. Лікарі 

пояснювали цей естетичний ефект релаксацією мімічних м’язів ока, яка 

виникає при ботулінотерапіі. Дане спостереження було описано і 

опубліковано в 1992 р. в Journal of Dermatology and Surgical Oncology. Термін 

«botox» cтав комерційною назвою для ботулінічного токсину, який був 

затверджений в США 2002 року як тимчасова косметична ін’єкція. 

Історія методу мезотерапії (mesotherapy – термін походить від treatment 

of the mesoderm) бере свій початок у Франції, де на початку 50-х років 

минулого століття сільський лікар Мішель Пістор провів ряд клінічних 

дослідів із застосування прокаїну (procaine) у пацієнтів з порушеннями 

слуху. Сьогодні за допомогою мезотерапії поліпшують вади фігури, 

зміцнюють імунітет, відновлюють порушений кровообіг, усувають негативні 

наслідки стресу, корегують естетичні недоліки обличчя, шиї, декольте.  

Успішне використання технологій XXI століття говорить про те, що 

галузі косметології і естетичної медицини відповідають вимогам сьогоднння. 

Сучасний ринок послуг косметичних салонів, лікарів-косметологів, 

косметологів-інєкціоністів, пластичних хірургів, провідних спеціалістів з 

естетичної медицини пропонує використання найновіших трендів. Ці галузі є 

платформами для демонстрації новітніх методів та технологій, матеріалів, 

обладнання, фармакологічних засобів. 
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1.4.2. Особливості англійської фахової мови косметології та 

естетичної медицини 

 

Щодо галузей косметології та естетичної медицини, то вони очевидно 

володіють своєю фаховою мовою, яка загалом відповідає всім вимогам, які 

висуваються до фахових мов.  

Передусім вона поділяються на три шари, що відповідають 

класифікації за Гоффманом. Назвемо їх умовно науковий, професійний і 

побутовий. Для першого характерна значна кількість фахової лексики з 

високим ступенем абстрактності, концентрація термінів і регламентований 

синтаксис; вона поширена в сфері освіти та науки, наприклад: The long-term 

results of liposuction depend on the preoperative condition of the patient's skin, the 

patient's overall health. The super-wet technique of fluid infiltration is used to 

maintain an almost bloodless aspirate. Compressive pressure garments are always 

worn in the immediate postoperative period to keep skin in close contact with 

underlying muscle and prevent any dead space. This helps to minimize 

postoperative bleeding, serous oozing, swelling and a third space shift of fluid. 

[277]. Як бачимо, приклад тексту насичений вузькоспеціальними термінами, 

у ньому спостерігаємо регламентований синтаксис та чіткий порядок викладу 

інформації, який характерний для наукових статей. 

Другий характеризується невисоким ступенем абстрактності, 

великою кількістю термінів і відносно вільним синтаксисом; цим мовно-

фаховим шаром послуговуються лікарі-косметологи, пластичні хірурги, інші 

фахівці косметології та естетичної медицини, досвідчені споживачі, 

наприклад: hair follicles are found in skin covering the entire surface of the body 

except for the palms, soles and glans penis. The face and scalp have the greatest 

densities of hair follicles. Each hair shaft is composed of a medulla, a cortex of 

keratinocytes and an outer cuticle. Each follicle consists of two root sheaths which 

surround the hair bulb. The inner root sheath is derived from the epidermis and 
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the outer root sheath from the dermis. The follicles are lined by germinative cells 

and melanocytes, which produce keratin and pigment, respectively [287]. 

Наведений приклад тексту характеризується невисоким рівнем 

абстракції, тут прослідковується відносно вільний стиль викладу матеріалу з 

використанням вузькоспеціальних термінів задля досягнення навчальних 

цілей користувачів тексту підручника. 

У третьому шарі фахової мови КЕМ превалює лексика з низьким рівнем 

абстрактності, поширені лише деяки термінологічні одиниці, а синтакстчні 

структури відзначаються вільною будовою Вона використовується в побуті і 

сфері споживання, звичайними людьми, продавцями та споживачами послуг і 

продуктів косметології та естетичної медицини, наприклад: During the event, 

she also joked about the rumours of other surgery, saying “Everything about me is 

fake except my cheeks” pointing to her forehead, nose and lips and said,  

fake, fake, fake. Its either face lifting or liposuction”. Most people keep their 

plastic surgery a secret. Not me. I announced it on Facebook and made a YouTube 

video about it. I am in the beauty industry and have always believed in full 

transparency” [232]. 

Наведений приклад тексту має низький рівень абстрактності, 

характеризується помітно неускладненим викладом матеріалу, наявністю 

меліоративно забарвленої лексики, а також вузькоспеціалізованими 

термінами, а саме – face lifting та liposuction, що є добре відомі широкому 

загалу. 

Проведений ознайомчий аналіз фахових текстів КЕМ виявив такі 

візуально помітні мовні особливості:  

1) oсновне смислове навантаження лежить на іменниках, які частіше 

вживаються в однині, ніж у множині, що акцентує їхню номінативну 

функцію: For a deep, exfoliating cleanse, use a scrub; Lactic Acid is brilliant for 

those who suffer with skin sensitivity, redness and sign of inflammation [290]. 

2) дієслова переважно вживаються у теперішньому часі та формі 

інфінітива, наприклад: sweep blush or bronzer over eyelids; exfoliants slough 
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away the dead cells sitting on top of your skin to prevent the signs of ageing and 

blemishes; широко використовуються пасивні форми дієслова та пасивні 

конструкції: The causes of dry skin is dead cells blocking new cells, so once these 

have been sloughed away…; Alpha Hydroxy Acids are naturally derived from 

citrus fruits, milk and sugar; Eyeshadow should be blended to add shadows [281]. 

3) щодо прикметників, то вони візуально становлять незначну частину 

від кількості лексичних одиниць, яка використовується у фахових текстах 

КЕМ: AHA’s however, are effective chemical exfoliants, and can be much gentler 

on the skin than using a physically abrasive scrub; for finer hair textures and 

looser curls... Цю особливість можна пояснити тим, що прикметники 

відіграють важливу роль в описі зовнішності людини, яка є об’єктом галузей 

КЕМ [260]. 

4) помітним є вживання дієприкметників та дієприcлівників: gorgeous 

shadow without buffing and blending; layering products; moisturized skin; 

dehydrated hair. 

Однак, як показав аналіз термінів КЕМ, за частиномовною 

приналежністю серед однослівних термінів переважають усе ж терміни-

іменники. У глосарії виявлено 427 однослівних термінів-іменників (81%), 79 

однослівних термінів-прикметників (14,9%), тоді як кількість одиничних 

термінів-дієслів становить 21 (4,1%). Прикметники виступають атрибутами 

під час утворення термінологічних словосполучень (oblong face form, organic 

cosmetics, tinted moisturizer, facial mask, exfoliative dermatitis). Щодо 

виокремлених однослівних термінів-дієслів, то вони представлені незначною 

кількістю (to peel, to moisturize). Найпоширенішими є однослівні терміни-

іменники і словосполучення, компонентами яких є іменники (peppermint oil, 

eyelid surgery, laser epilation), або іменники, які є основою для формування 

слів інших частин мови (fat injectable fillers, oily hair/ skin). 

Успішне та ефективне функціонування фахової мови КЕМ передусім 

забезпечує її основа – чітко визначена термінологія. Її ядро становлять 

спеціальні терміни, які можна диференціювати на: 
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1) терміни, які мають свою власну дефініцію, наприклад, plastic 

surgery, mesotherapy, blepharoplasty; 

2) міжгалузеві та загальнонаукові терміни – case report, mycosis;  

3) напівтерміни або професіоналізми, до яких також можна віднести 

номенклатуру: cucumber melon body lotion, Facial Sculpting; професійні 

жаргонізми nose job, turkey neck. 

Саме термінологічна лексика КЕМ, її походження, структура, 

семантичні характеристики та стилістичні функції і стануть предметом 

подальшого аналізу, викладеного у наступних розділах. 

 

1.5. Методи та етапи дослідження англійської термінології 

косметології та естетичної медицини 

 

Аналіз обраного матеріалу у будь-якому дослідженні здійснюється за 

допомогою системи підходів та методів, які формують його методологію і 

допомагають досягнути мети роботи. Саме вона визначає зв’язок між 

об’єктом та суб’єктом вивчення, загальний характер та напрямок наукового 

аналізу (Sonderreger 2003).  

Проведене дослідження термінології КЕМ базується на комбінуванні 

ряду підходів, загальнонаукових і лінгвістичних методів.  

Діахронний підхід дозволив простежити ґенезу термінології КЕМ. 

Завдяки цьому підходу з’ясовано, що косметологія та естетична медицина 

відображають історію розвитку світової цивілізації, оскільки різноманітні 

групи термінів вказують на окремі історико-культурні періоди, де терміни є 

засобами передачі та сприйняття інформації. Синхронний підхід, навпаки, 

дозволив вивчати явища та процеси, які відбуваються в термінології КЕМ на 

даний момент. 

У дисертації також застосовується системно-структурний підхід, який 

дозволяє здійснювати синхронний аналіз мовних явищ лише на основі 

зв’язків і відношень між мовними елементами. Глобальна мета системно-
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структурного методу – вивчення мови як цілісної функціональної структури, 

елементи якої пов’язані системою лінгвальних відношень (Іващенко 2009). 

Згідно з цим підходом було проаналізовано терміни в контексті: 1) теорії 

поля, де виокремлюється вузькогалузева (ядерна) і міжгалузева (та, що 

знаходиться на периферії термінологічного поля) лексика тієї чи іншої галузі 

знання; 2) ідеографічної (тематичної) організації термінопонять, де терміни 

структуруються за лексико-семантичними (термінологічними) полями, 

тематичними (лексико-семантичними) групами, підгрупами, рядами, що 

знаходять вираження у відношеннях полісемії, синонімії, антонімії, гіперон-

гіпонемії тощо (Іващенко 2009).  

За допомогою структурно-функційного підходу, який полягає у 

системному дослідженні явища як структурно розчленованої цілісності, в 

якій кожен елемент структури має певне функціональне призначення 

(Іващенко 2009), було визначено закономірності функціонування 

термінології КЕМ в різних комунікативних сферах (медійній, науковій та 

науково-дидактичній), виявлено прагмастилістичні функції термінів КЕМ у 

трьох корпусах різностильових і різножанрових текстів та показано, як 

жанрово-прагматичні характеристики текстів зумовлюють функції 

зазначених термінів.  

В рамках окреслених підходів було застосовано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження. До загальнонаукових методів, застосованих 

у дослідженні, належать: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання та 

порівняння. 

Метод аналізу дозволив систематизувати та упорядкувати попередньо 

виокремлене знання про термінологію КЕМ, а синтез поєднав отримані під 

час аналізу знання та інформацію в єдине ціле. 

За допомогою методу індукції були виокремлені та підсумовані 

закономірності розвитку термінології КЕМ, проаналізовані окремі складові 

термінів КЕМ, виділені ряд їх ознак, отриманих шляхом абстрагування 

загального знання. Метод дедукції дозволив проаналізувати теоретичний 



 

 

60  

матеріал та виробити на його основі концептуальні засади і методологічні 

принципи дослідження.  

Моделювання – особливий і досить універсальний метод наукового 

пізнання, що припускає вивчення об’єкта (оригіналу) шляхом створення й 

дослідження його копії (моделі), що заміщає оригінал з певних сторін, які 

цікавлять дослідника. Цей метод широко використовувався у ході 

дослідження однослівних термінів та термінологічних словосполучень КЕМ. 

У дослідженні він застосований для побудови антонімічних пар, визначення 

синонімічних рядів, конструювання структурних моделей термінів-

словосполучень. Завдяки методу виокремлено найпродуктивніші структурні 

моделі зазначених термінів.  

У дослідженні був також застосований метод порівняння для 

зіставлення термінів, утворених за різними структурами та за допомогою 

метонімічних та метафоричних перенесень. Також його було використано у 

розгляді функціональних особливостей термінів в різностильових текстах. 

До застосованих лінгвістичних методів дослідження термінології КЕМ 

належать методи: суцільного добору, кількісний аналіз, словотвірний аналіз, 

дистрибутивний аналіз, метод опозицій, компонентний, лексико-

семантичного та прагмастилістичний аналіз. 

Для створення корпусу дослідження використовувався метод 

суцільного добору, який полягав у виокремленні термінів КЕМ з різних 

джерел (медійні, наукові та науково-дидактичні тексти). На основі 

опрацьованого матеріалу було укладено відповідний глосарій, який показав, 

що досліджувана термінологія є конгломератом термінів різних галузей 

(медицина, хімія, біологія, живопис та мистецтво і побутова сфера). 

Метод кількісних підрахунків дозволив визначити частотність вживання 

термінів КЕМ у текстах різних стилів і жанрів.  

За допомогою методу словотвірного аналізу було визначено 

словотвірний формат, продуктивні моделі та елементи, що їх формують, а 

також механізми творення термінів КЕМ. 
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Як відомо, дистрибутивний аналіз спрямований на визначення 

характеристик і ознак лексичної одиниці з урахуванням контексту 

(дистрибуції), репрезентованого одиницями того самого рівня мовної 

системи. Дистрибуція (від лат. distributio – «розподіл») – це сукупність усіх 

оточень, у яких перебуває досліджуваний елемент на відміну від оточень 

інших елементів (Новиков 2007). Оскільки оточення кожної лексичної 

одиниці є особливим особливим то воно дозволяє докладно вивчити потрібну 

лексичну одиницю. Дистрибутивний аналіз дозволив виділити 

співвідношення дистрибуції та значення термінів КЕМ. Наприклад, 

словосполучення everyday makeup може зберегти своє значення лише за 

умови перетворення з двохкомпонентного на трьохкомпонентне 

прийменникове та зміни місця положення компонентів: makeup for every day. 

Дистрибутивний аналіз дозволив виділити слова, що сполучаються лише з 

окремим словом у контексті КЕМ, наприклад breast лише з augmentation 

(breast augmentation), а не з increase.  

Метод опозицій застосовувався при дослідженні системних явищ КЕМ 

на різних рівнях для виділення різних класів мовних одиниць, визначення 

таксономії цих одиниць на підставі їхньої семантично релевантної 

розбіжності за однією диференційною ознакою при схожості інших, тобто 

опозиції. Наприклад, словосполучення invasive procedure та non-invasive 

procedure порівнюються за способом впливу, який виступає диференційною 

ознакою. Перше словосполучення виражає спосіб впливу за допомогою 

хірургічного втручання, а друге – тип процедур, де не використовуються 

надрізи. Також за допомогою цього методу були досліджені схеми гіперо-

гіпонімічних відносин та класифікація термінів-антонімів і синонімів. 

Компонентний аналіз – це метод розкладання лексичного значення на 

семи, які виявляються логічним шляхом. Кожна сема у семантичній 

структурі слова може бути представлена одним або декількома словами. 

Наприклад, семантична структура терміна cosmetics складається з таких сем: 

substances + products + used to enhance the appearance + fragrance of the body. 
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Значення словосполучення moisturizing (hydrating) hand cream складається з 

сем “remedy for dry skin”, “smooth fine dehydration lines”, “apply on hands”, 

“relieve tightness”, improve skin’s texture, “hydrate and moisturize”. У 

семантичних структурах термінів деякі семи повторюються. Такі семи 

називають архісемами (smooth fine dehydration lines, hydrate and moisturize, 

improve skin’s texture). Інтегральна сема – це сема, спільна для двох чи більше 

значень (архісема завжди є інтегральною). Архісемам підпорядковуються усі 

інші семи, які виконують функцію роз’яснення та деталізації, тобто 

диференційні. Таким чином, семи розкривають категорію, родові та видові 

ознаки терміна, і саме тому компонентного аналіз був використаний для 

опису семантичної структури досліджуваних термінів КЕМ. 

У роботі був також використаний лексико-семантичний аналіз, який 

охоплює розгляд структури значення слова, семантичних відношень лексем 

та їхніх лексико-семантичних та синтаксичних зв’язків. Його застосування 

надало можливість виявити явища синонімії, антонімії, омонімії, полісемії, а 

також гіперо-гіпонімічні, або родо-видові відношення, у термінології КЕМ.  

Прагмастилістичний аналіз, який актуалізує вивчення терміна як 

динамічної комунікативної одиниці, здатної у контексті реалізовувати певні 

функції та тим самим впливати на досягнення завдань спілкування, допоміг 

розкрити функції термінологічних одиниць КЕМ в трьох корпусах 

різностильових та різножанрових текстів – медійних, наукових та науково-

дидактичних.  

Комплексне дослідження термінології КЕМ було проведено у дев’ять 

етапів. 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 та 

проведення дослідження. 

Третій етап був присвячений формуванню корпусів фактичного 

матеріалу, з яких відібрано термінолексику КЕМ. Усього було сформовано 
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три корпуси текстів загальним обсягом 5000 сторінок, які були опубліковані 

протягом останніх 20 років. Перший з них складався з медійних текстів – 

статей, рекламних повідомлень та рекламних слоганів з англомовних 

жіночих журналів, другий – з наукових статей КЕМ, а третій – з текстів 

підручників і навчальних посібників цих галузей. Вилучені терміни було 

оформлено у глосарій обсягом 1200 одиниць. Для верифікації даних були 

використані відповідні лексикографічні джерела. 

На четвертому етапі було досліджено ґенезу термінології КЕМ, її 

зв'язок з іншими галузями; визначено основні джерела збагачення 

термінології КЕМ; на основі укладеного глосарію підраховано кількість 

термінів, запозичених із класичних мов, власне англійської, французької, 

німецької, корейської мов та інших; описано активний процес неологізації, 

що спостерігається у досліджуваній термінології. 

На прикладі терміна «cream – крем (продукт, що наноситься на шкіру 

для покращення зовнішнього вигляду людини (пом’якшення, зволоження, 

живлення ітд))» покажемо, як аналіз термінів КЕМ відбувався поетапно. 

Так, на четвертому етапі встановлено, що цей термін походить від 

латинського слова chrisma (англ. ointment – мазь). Щодо його зв’язку з 

іншими галузями, то визначено, що цей термін запозичений в термінологію 

КЕМ із галузі «медицина». 

На п’ятому етапі було проведено систематизацію мовних одиниць 

термінології КЕМ за допомогою об’єднання термінів в тематичні групи. На 

основі аналізу глосарію було виділено 7 груп і 46 підгруп і показано роль 

гіперо-гіпонімічних відношень у чіткому розмежуванні понять та 

забезпеченні ієрархічного характеру досліджуваної термінології. Наприклад, 

термін cream належить до тематичної групи «Засоби догляду за тілом та 

волоссям», в якій виокремлено підгупу «Засоби догляду за обличчям»: креми 

для обличчя (hydrating cream, soothing cream). На цьому етапі було 

продемонстровано гіперо-гіпонімічні відношення, у які вступає зазначений 

термін, розглянуто мікропіле з терміном-гіперонімом cream, здійснено 
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розподіл за рівнями членування, наприклад: 1) номінації з одним рівнем 

членування: smoothing cream, moisturizing cream, rejuvenating cream; 

2) номінації з двома рівнями членування: face smoothing cream, hand 

smoothing cream. 

Термін cream є однослівним терміном. Окрім однослівних термінів, які 

переважають в досліджуваній термінології, виявлено багатокомпонентні 

словосполуки, які, завдяки залежним словам, надають ширшу та детальнішу 

інформацію, наприклад: alcohol-free skin lightening cream, hyaluronic acid 

moisturizing cream. Тому на шостому етапі здійснено аналіз структурних 

моделей багатокомпонентних термінів КЕМ і методом кількісних 

підрахунків визначено продуктивні моделі утворення багатокомпонентних 

термінів. .Найпродуктивнішою моделлю є NN (face cream, night cream, eye 

crem), а АN (natural cream, cold cream) посідає друге місце за кількістю 

утворених безприйменникових термінологічних одиниць.  

На сьомому етапі проведено аналіз семантичних особливостей 

термінології КЕМ. Визначено роль у ній синонімії (наприклад термін cream 

має такі синоніми: lotion – lanolin, face cover, причому більше синонімів 

виокремлено серед прикметників, що описують призначення крему за 

ефектом дії на шкіру, наприклад: smooth cream – silky, shiny, sleek, soft, 

velvety, calm, soothing cream), паронімії (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; ту, що потребує догляду – зволоження, живлення тощо)), 

схарактеризовано явища метафори (у виразі to apply cream термін cream 

можна замінити метафоричним виразом – to press a stop button, тобто, 

зупинити негативні процеси на шкірі), а також метонімії (cream – aging 

fighter (борець із віком)). 

На восьмому етапі були виявлені функції термінів КЕМ в трьох групах 

різностильових і різножанрових текстів – наукових, медійних та науково-

дидактичних. Для цього було сформовано, у рамках основних корпусів, три 
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субкорпуси відповідних текстів, кожний обсягом у 100 сторінок, які 

послугували фактичною базою комплексного дослідження функцій термінів 

та частотності їхнього вживання. Субкорпус медійних текстів був укладений 

на основі ручної вибірки статей з жіночих журналів Cosmopoliatn, Closer, 

Vogue, Marie Claire, Allure за період 2015-2018 рр.; субкорпус наукових 

статей базувався на архіві відповідних текстів з пластичної хірургії та 

естетичної медицини електронної Національної медичної бібліотеки 

Іінституту здоров’я США PubMed; субкорпус науково-дидактичних текстів, 

був укладений з текстів фахових підручників в галузях КЕМ Cosmetic 

Medicine and Surgery (2017), Handbook of Cosmetic Science and Technology 

(2009), Illustrated Atlas of Esthetic Mesotherapy: Active Substances, Dosage, 

Administration (2012) та деяких інших. На основі функціонально-

стилістичного аналізу було, приміром, показано, що термін сream у медійних 

текстах виконує естетичну, ціннісно-орієнтовану, позиціонування та 

емотивну функції, у наукових – інформаційну та репрезентативну, а у 

дидактичних – виховну, дидактичну, комунікативну функції, що зумовлено 

впливом жанрово-стильових особливостей цих трьох груп текстів. 

На дев’ятому етапі, після виявлення функцій, було обраховано 

частотність появи терміноодиниць у субкорпусах та здійснено порівняльний 

аналіз відповідних квантитативних характеристик та функціональних 

особливостей термінів КЕМ. 

Перед проведенням кількісного аналізу ми припускали, що наукові та 

науково-дидактичні тексти будуть насичені термінами, тоді як кількість 

терміновживань у медійних текстах буде незначною. Однак, аналіз показав, 

що вживання термінів, зокрема терміна cream, обраного у якості 

ілюстративного, у трьох групах текстів варіює у відносно невеликому 

діапазоні. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. 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 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 співналежитьз поняттями, що позначають загальні, конкретні, абстрактні 

поняття певної галузі знань, та слугує для концентрації, фіксування, 

збереження й передачі професійної інформації. Відповідно, термін 

косметології та естетичної медицини – це слово або словосполучення, що 

позначає дії та процеси, методи, фізіологічні показники, препарати і засоби, 

обладнання і прилади, необхідні для покращення зовнішнього вигляду 

людини, та забезпечує процес номінації та комунікації між фахівцями.  

2. 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, через її гетерогенний 

характер. 

3. 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, 
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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. 

4. Фахова мова – це сукупність мовних засобів, що функціонують у 

певній професійній сфері. Семантичним ядром, або стрижнем фахової мови, 

є ті слова, словосполучення, абревіатури, якими користуються професіонали 

певної галузі для якісного, пришвидшеного, ефективного спілкування між 

собою. Головну роль у фаховій мові відіграють терміни. Термін, у рамках 

фахової мови, одночасно підпорядкований двом системам: мовній (як 

складова частина загальновживаної мови) та фахово-евристичній (як 

результат науково-професійного мислення). Фахові мови можна також 

типологізувати як за екстралінгвістичними, так і за власне мовними 

ознаками. Характерними рисами фахових мов є вживання дієслів у 

теперішньому часі та у формі інфінітива, домінування іменників у фахових 

текстах, відносно обмежене вживання прикметників та висока частотність 

дієприкметників та дієприcлівників. 

5. Фахова мова КЕМ відповідає всім критеріям, що висуваються до 

фахової мови. 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, які мають свою власну дефініцію; міжгалузеві та 

загальнонаукові терміни; напівтерміни або професіоналізми. Характерні риси 

англійської фахової мови КЕМ – вживання дієслів у теперішньому часі та у 

формі інфінітива, домінування іменників у фахових текстах, вживання 

прикметників, обумовлене впливом особливостей об’єкта КЕМ, та висока 

частотність дієприкметників і дієприcлівників. 

6. У дисертації використано діахронний, синхронний, системно-

структурний та структурно-функційний підходи, загальнонаукові методи –

 аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, порівняння та спеціальні 
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лінгвістичні – суцільного добору, кількісних, словотвірного, 

дистрибутивного аналізів, метод опозицій, компонентний, лексико-

семантичний та прагмастилістичний аналізи. Дослідження було проведено у 

дев’ять послідовних, логічно пов’язаних етапів, обумовлених метою та 

завданнями праці. 

Результати дослідження висвітлені у таких публікаціях автора (Бойко 

2015 г; 2016 б; 2018). 

 

. 



 

 

69  

РОЗДІЛ 2 

ГЕНЕЗА ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Розділ присвячено послідовному, поетапному аналізу провідних 

характеристик термінів галузей косметології та естетичної медицини, їхньої 

генези, тематичній стратифікації, гіперо-гіпонімічним відношенням, 

структурним та семантичним особливостям. Дослідження здійснено на 

матеріалі укладеного глосарію термінів КЕМ. 

 

2.1. Ґенеза та етимологічний склад англійської термінології 

косметології та естетичної медицини 

 

Термінологія, зокрема її гілки – терміни косметології та естетичної 

медицини відображають історію розвитку світової цивілізації. Різноманітні 

групи термінів вказують на окремі історико-культурні періоди, де терміни є 

засобами передачі та сприйняття інформації. Такі терміни-релікти увібрали в 

себе інформацію багатьох епох: міфологію античності, особливості 

Середньовіччя, дещо з астрології та хіромантії, що принесла епоха 

Відродження.  

Термінологія КЕМ перебуває в стані постійного розвитку, адаптуючись 

до умов глобалізації. З плином часу вона змінюється, тому її можна 

розглядати у двох аспектах – з боку взаємодії з іншими терміносистемами 

(медицина, мистецтво, мікробіологія, хімія ітд) (див. табл. 2.1) (залучення 

термінів), та у статиці і динаміці.  

Отже, як видно з наведеної таблиці, базова лексика таких галузей, як 

медицина, мистецтво, живопис, мікробіологія, хімія, ботаніка є 

продуктивними джерелами поповнення та оновлення термінології КЕМ. 
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Таблиця 2.1 

Зв’язок КЕМ з іншими галузями та побутовою лексикою 

КЕМ 
Галузь Приклад запозиченого терміна 

Медицина (анатомія, 

геронтологія, дієтологія, 

дерматологія, онкологія, 

стоматологія, урологія, 

хірургія) 

deep musculo – aponeurotic system 

(damas), cherry angioma, metabolic 

syndrome, vacuum, graduate 

therapy, anagen alopecia, implant, 

bilateral gynecomastia, diet, scar 

Мистецтво, живопис contour, matte, pigment, shape, 

technique, palette, gloss, 

foundation, balayage, texture, 

artificial 

Мікробіологія antisepsis, ptosis, pigments, 

antibody, pediculosis, mycosis, 

dermatitis, eczema, furunculosis, 

seborrhea, albinism, birthmark, 

akne 

 Хімія hyaluronic acid, hydroquinone, 

laureth sulfate, acetone, bithionol, 

chloroform, metabromsalan, 

methylene chloride, vinyl chloride, 

zirconium-containing complexes 

 Ботаніка aloe vera, jojoba, olive, oats, 

lavender, patchouli, witch hazel, 

coconut, argan, algae extract, 

calendula, chamomile (flowers, 

essential oil), glycerin 

 Побутова сфера crayon, (cupid) bow, (electrolytic) 

cup, (eyebrow) pencil, (manicure) 

bowl, emery board 

Аналіз глосарію – основного матеріалу дослідження – дозволив 

визначити кількість запозичених термінів з кожної галузі, що показано у 

рис. 2.1. Можна констатувати, що найбільша кількість термінів запозичена з 

медичних галузей, а на другому місці мистецтво та живопис, оскільки ці 

галузі тісно повязані з нанесенням декоративного макіяжу. Не менш 

продуктивними щодо залучення термінів є галузі мікробіології та хімії, адже 

вони, здебільшого, позначають поняття дерматологічних захворювань і 

компонентний склад косметологічної продукції. Щодо ботаніки, то це 

джерело збагачення КЕМ термінами, які позначають природні компоненти 
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засобів догляду за шкірою, а також засобів декоративної косметики. 

Відносно невеликий сегмент термінів КЕМ, як видно з рисунка, становить 

побутова лексика. Наведені дані підтверджують, що термінологія КЕМ є 

конгломератом термінів різних галузей.  

 

Рис. 2.1. Зв’язок КЕМ з іншими галузями та побутовою сферою 

Необхідно зазначити, що в термінології КЕМ існує термінологічне 

історичне ядро – центр термінології. Як зазначає Л. С. Рудинська, до 

історичного ядра входять «відносно стійкі, стабільні елементи, які протягом 

тривалого часу не піддаються структурним і семантичним змінам» 

(Рудинская 1998, c. 150-151). Таким чином, базовими термінами КЕМ є, 

наприклад, skin, epidermis, dermis and hypodermis, hypohidrosis, tissue, powder, 

eye shadow, wrinkle, aging, rejuvenation. Також термінологія КЕМ включає 

нестійкі термінологічні одиниці, які з’явилися порівняно недавно 

(telediagnosing, botoxmaker, built-in bra, laser 3D rejuvenation, blapharoplasty). 

Загальновживана лексика донині продовжує залишатися важливим 

джерелом поповнення термінології галузей КЕМ. З одного боку, це дозволяє 

фіксувати нові наукові досягнення в категоріях і поняттях раніше утвореної 

системи знань. З іншого, це робить можливим перенесення образного 

сприйняття дійсності на найбільш істотні ознаки об’єкта дослідження. 

Наприклад, наступні терміни мають в своєму складі спеціальні слова і 
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лексеми загальновживаної мови: horny wart – рогова бородавка (має тверду 

оболонку), cherry angioma – вишнева ангіома (за кольором подібна на колір 

вишні), bat ear – вуха із загостреними кутами (схожі за формою на вуха 

кажана), bulldog clamp – затискач, у формі щелепи бульдога, lip line – лінія 

губ (контур), bunny line – зморшки біля носа (за формою схожі на складки 

біля носа у кроля). Тенденція до використання сталого лексичного фонду в 

процесі термінотворення призвела до виникнення цілої групи термінів, яка 

поповнюється засобами загальновживаної мови. 

Причини взаємопроникнення слів з однієї мови в іншу можна поділити 

на лінгвістичні та екстралінгвістичні. За С. В. Гриньовим-Гриневичем, 

запозичення – це терміни, які повністю або окремими частинами (лише 

формою, структурою або змістом), запозичені з інших мов (Гринев-Гриневич 

1993). До зовнішніх (екстралінгвістичних) відносимо наявність тісних 

політичних, економічних та культурних зв’язків між мовою-реципієнтом та 

мовою-джерелом. Також до таких причин належать: вплив культури однієї 

нації на культуру іншої; спрощення професійної міжнародної комунікації; 

авторитет мови-джерела. 

До внутрішніх (лінгвістичних) причин запозичення належать: потреба в 

найменуванні нового поняття або предмета; потреба в спеціалізації понять; 

тенденція до використання одного запозиченого слова замість описового 

звороту; усунення омонімії та полісемії в рідній мові; семантична 

«завантаженість» слів рідної мови. 

Розглянемо наступні способи запозичення за С. В. Гриньовим-

Гриневичем. Лексичне запозичення відбувається шляхом перенесення 

матеріальної форми слова та його змісту (Гринев-Гриневич 1993), наприклад, 

наступні терміни увійшли в термінологію КЕМ з латинської мови: dermis, 

epidermis, hypodermis.  

Під час формального запозичення задіяне метафоричне перенесення, 

яке відбулося шляхом запозичення матеріальної форми слова та зміни 

значення в мові реціпієнті. До сталих англійських термінів-метафор належать 
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carp mouth (V-shaped upper lip) – верхня губа у носогубній складці утворює 

кут (за формою, такі губи схожі на рот карпа), cat’s ears – вуха, закручуються 

вперед (за формою, схожі як у кота), hare lip (clef lip) – заяча губа, gummy 

smile – посмішка (з дефектом), яка відкриває десна. Наведемо приклади 

термінів-метафор, які запозичені з латинської мови: agger nasi – валик носа 

(від латинського agger (анг. heap), яке утворено за допомогою префікса ad 

(анг. toward) та gerere (анг. carry, bring)), ala nasi – крила носа ((від 

латинського a´lar, a´late (анг. winglike process)), сaninus – клик ((походить від 

латинського canis (анг. dog)). Наведемо приклади термінів-метафор, 

запозичених з грецької мови (або латинізованих термінів з грецької): 

concha – ракушка вуха ((утворений від латинського терміна concha (анг. 

shellfish, mollusk)) та грецького konkhe (анг. mussel, shell), uranioschisis – 

розщеплення неба (від грецького ouranos (анг. sky vault; roof of mouth)) та від 

грецького терміна schisis (анг. cleft). Розглянемо словосполучення, 

компонентами якого є запозичення з французької та англійської мов: muscle 

of laughter – «м’язи сміху» (утворилося від старофранцузького терміна muscle 

та староанглійського laughter). В термінологічному словосполученні cafe аu 

lait spots використано французький термін cafe аu lait та староанглійський 

spot, а в термінологічному словосполучені cherry eye використано 

старофранцузький термін cherise та староанглійський eye. 

Формальне запозичення застосовується для позначення нових явищ, що 

викликають певні асоціації у фахівців КЕМ. Найчастіше, вони 

використовують слова з класичних мов зі значенням, яке збігається з 

асоціацією, викликаної у них номінованим об’єктом. 

У процесі морфологічного запозичення переносяться кореневі або 

словотвірні морфеми для побудови нових термінів. Розрізняємо такі шляхи 

морфологічного запозичення в англійській термінології КЕМ: 1) пряме 

запозичення всієї основи без будь-яких змін, крім фонетичних, характерних 

для англійської мови: aloe vera – алоє вера ((від грецького aloe та 

латинського vera (англ. real)); 2) запозичення коренів слова з подальшою 
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трансформацією закінчень залежно від норм мови-реципієнта: англ. cavity від 

лат. cavitas, англ. oral vestibule від лат. vestibulum oris; англ. duct від лат. 

ductus; англ. botox від лат. botulus – botulinum; 3) запозичення афіксів з 

класичних мов і їх вживання в якості загальновживаних термінів, наприклад, 

telediagnosis, в якому напівафікс tele- походить з грецького tele (укр. 

віддалений) та латинського diagnosis (укр. розрізняти). В терміні 

antiperspirant префікс anti- походить від латинського anti (укр. проти) та лат. 

слова perspirare (укр. дихати). Третій спосіб є окремим прикладом 

термінологічного моделювання, коли терміни створюються свідомо з 

використанням певних усталених зразків, наприклад, грецький суфікс -itis 

позначає запальний поцес – cellulitis (n.), dermatitis (n.), fasciitis – (n.); грец. 

суфікс -osis вказує на хворобливий стан незапального характеру, аномальне 

збільшення або розповсюдження – spongiosis (n), ichthyosis (n.), mycosis (n.); 

4) Ще однією моделлю побудови термінів є словосполучення: bariatric 

surgery від грецького baros (укр. вага) та грецького kheirourgos (укр. 

працювати руками). 

Проаналізований глосарій термінів дозволив отримані кількісні дані 

стосовно запозичень у термінології КЕМ (див. рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Мови, з яких запозичено терміни КЕМ 



 

 

75  

Найбільша кількість термінів походить із класичних мов, що зумовлено 

використанням латинської та грецької в період зародження та розвитку 

медицини (найвагомішої галузі-донора термінів КЕМ). Щодо фрацузьких 

терміноодиниць, то кількісний аналіз показав їхнє друге місце. Терміни, що 

походять з англійської мови, кількісно переважають над термінами, 

запозиченими з інших (корейської, німецької тощо) мов. 

Термінологія КЕМ запозичила багато слів з класичних мов, наприклад: 

ichthyosis ((від грецького ikhthys (англ. fish)), leontiasis від грецького léōn (анг. 

lion.), keratin ((від грецького keratos (англ. horn of an animal; horn as a 

substance)). Грецька лексика запозичувалася в КЕМ з метою усунення 

полісемії, для утворення однозначних номінацій. Характерною ознакою 

грецької мови є гнучкість і здатність легко з’єднувати основи та словотвірні 

елементи для позначення наукових понять, що ми спостерігаємо в КЕМ: acne 

(від латинського aknas), dermatitis ((від латинської derma (англ. skin beneath 

the epidermis)), що походить від грецького derma (англ. skin)), eczema ((від 

грецького ekzema (англ. something thrown out by heat, any fiery pustule on the 

skin)), edema ((латинська назва, що походить від грецького oidema (англ. 

swelling tumor)), epithelium ((латинська назва, що походить від грец. epi (англ. 

upon) + грец. thele (англ. teat, nipple)).  

Таким чином, запозичення з грецької мови в КЕМ мали, загалом, 

опосередкований характер: спочатку вони проникали в латинську мову, і вже 

з неї – в англійську. 

Щодо латинських терміноелементів, то проведений аналіз дозволяє 

констатувати, що вони є найбільш продуктивним джерелом запозичень в 

термінології КЕМ, наприклад: comedone ((від лат.comedo (англ. to eat up, 

glutton )), extraction ((від лат. extrahere (англ. draw out), від лат. ex (від англ. 

out, out of)), follicle ((від лат. folliculus (англ. little bag)), exfoliate ((від лат. 

exfoliare (англ. to strip of leaves)), essential oils ((від лат. essentia (англ. 

essence)). 
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Термінологія КЕМ запозичувала лексичні одиниці з інших мов, зокрема 

французької, наприклад: cream (від франц. creyme (анг. chrism, holy oil)), powder 

(від франц. poudrer (англ. dust, powder; ashes; powdered substance)), massage (від 

франц. masse (англ. knead, treat with massage)), beige (від франц. bege (англ. 

yellowish-gray, brownish-gray; the natural color of wool and cotton; raw, not dyed)), 

balayage (від франц. balayer), palette (від франц. pale). 

Сьогодні ринок косметичної продукції активно пропонує корейські 

засоби та препарати, що зумовило запозичення термінів з корейської мови в 

англійську термінологію КЕМ. Процес запозичення відбувається у ході опису 

продукції бюті-блогерами на ютуб-каналах. Через відсутність аналогів 

деяких слів в англійській термінології КЕМ або у разі більш ширшого 

охоплення поняття корейським терміном, ці 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, chok chok – 

добре зволожена шкіра з натуральним блиском, taut (taeng-taeng) – пружний 

(про стан шкіри). 

Окрім того, виявлено запозичення з німецької мови, наприклад: waltzed 

flap (нім. waltz та староангл. flappe (сучасна анг. a blow, slap, buffet), glow (від 

нім. glo- (англ. to glow, shine as if red-hot)). Отже, запозичення завжди були і 

залишаються потенційними джерелами поповнення термінологічної лексики.  

Етимологія деяких поширених і загальновідомих термінів КЕМ досі 

залишається не зовсім відомою. Це стосується, наприклад, широковідомого 

терміна mascara (з іспан. máscara (анг. mask, stain)). Існує припущення, що це 

слово походить від арабської maskharah або з латини, де слово masca 

вживалося стосовно відьом. 

Важливом джерелом поповнення термінології КЕМ є неологізація, яка 

посідає важливе місце серед процесів, що зумовлюють розвиток англійської 

лексики кінця ХХ – початку ХХІ століть (Бєлозьоров 2003, Голик 2001, 

Левицький 2005 (Peprník 2006). Дослідження лексики, яка позначає нові 
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поняття та синхронно реагує на новітні процеси, дає змогу відобразити 

динаміку розвитку англійської термінології галузей косметології та 

естетичної медицини в сучасний період. Тому, як правило, поява нового 

фрагмента в діяльності носія фахової мови автоматично фіксується на 

лексичній мапі галузей КЕМ, наприклад: laser lipo – лазерна ліпосакція, 

cosmeceuticals – препарати, що поєднують лікувальні властивості з 

косметичними, laser shock waves – лазерні ударні хвилі, balayage – балаяж 

(поступове висвітлення волося з кінчиків до коренів), telediagnosing – 

теледіагностика, cryonics – кріоніка (кріо-процедури).  

У момент своєї появи неологізми входять до пасивної лексики мовної 

підсистеми, згодом вони можуть ставати загальновживаними та ввійти до сфери 

активного вжитку мови (Зацний 2007), що ставить перед вченими завдання не 

тільки фіксації нових слів, а й їхнього різнобічного аналізу (Burchfield 1985). 

Чинниками, що впливають на формування англійських неологізмів в 

англійській терміносистемі КЕМ, є: 1) нові досягнення науки і техніки (поява 

нових приладів, отже, й нових процедур): (skin type) detector – детектор (типу 

шкіри), botoxmaker – прилад, який здійснює процедури з використанням 

ботоксу; 2) нові досягнення в розвитку галузей КЕМ, поява принципово 

нових напрямків і технологій: non-touring – нонтуринг (макіяж без 

застосування продуктів для контурингу), strobing – стопінг (використання 

хайлайтеру задля надання обличчю природного блиску); 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, anorexia – анорексія. 

Від традиційних термінів терміни-неологізми відрізняються особливим 

зв’язком з часом. Термінологію КЕМ поповнюють: 1) власне неологізми, 

коли нове слово позначає нове поняття: nanobiopharmaceuticals – 

нанобіофармацевтики, dermatological monitoring – дерматологічний 

моніторинг; 2) трансномінації, що поєднують новизну форми слова зі 
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значенням, яке передавалося раніше іншою формою, з метою надати нову 

емоційну та експресивну форму: bariatristicsurgeon – хірург, що здійснює 

операції із зменшення шлунку пацієнтів із зайвою вагою, eyelift – 

blepharoplasty – підтяжка верхніх повік; 3) семантичні неологізми (або 

переосмислення), тобто нові значення вже наявних слів: high SMAS 

(superficial musculo aponeurotic system) face lift technique – підтяжка обличчя 

СМАС (без скальпеля). 

Отже, косметологія та естетична медицина – це галузі, які знаходяться 

на піку свого розвитку, перебувають в стані пошуку найбільш оптимальних 

способів термінотворення, постійно поповнюються термінами-неологізмами. 

Доцільними вважаємо подальші спостереження та фіксацію нових 

англомовних лексичних інновацій у термінології КЕМ з метою виявлення і 

аналізу їх структурно-семантичних особливостей. 

 

2.2. Тематична стратифікація термінів косметології та естетичної 

медицини 

 

У процесі аналізу термінології КЕМ було проведено систематизацію 

мовних одиниць за допомогою об’єднання термінів в тематичні групи. 

Тематична класифікація дала змогу охопити абсолютну більшість лексичних 

одиниць КЕМ.  

Тематична класифікація є початковим і важливим етапом у вивченні 

термінології. Класифікація лексичного матеріалу за тематичними групами – 

один із найбільш розповсюджених прийомів дослідження лексики та 

універсальний метод її вивчення.  

Дослідження системності лексики посідає значне місце в лінгвістичних 

дослідженнях. Слова можуть як притягуватись один до одного, так і 

відштовхуватись, що зумовлює актуальність поняття системності лексики і 

парадигматичних відношень. Як відомо, під парадигмою розуміють групу 

слів, що мають одну спільну семантичну ознаку та відрізняються за іншими 

ознаками (Левицький 2006). Парадигматичні відношення визначаються як 
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відношення між словами на основі спільності або протилежності їх значень 

(Кочерган 2005).  

Найбільшим парадигматичним об’єднанням є лексико-семантичне 

поле. Лексико-семантичне поле (ЛСП) – це сукупність лексичних одиниць, 

які об’єднані спільністю змісту (іноді й спільністю формальних 

показників) і відображають поняттєву, предметну або функціональну 

подібність позначуваних явищ. ЛСП – це слова, пов’язані з одним і тим 

самим фрагментом дійсності. Лексико-семантичні поля є відносно 

автономними. Вони мають ієрархічну будову і складаються з лексико-

семантичних груп, які, своєю чергою, утворюються з менших за обсягом 

мікросистем – синонімічних рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімів 

тощо (Кочерган 2005).  

Лексико-семантична група (ЛСГ) – тісне об’єднання слів у межах 

лексико-семантичного поля. М. М. Покровський одним з перших помітив, що 

в кожній мові на різних етапах її розвитку можливо виділити певні лексико-

семантичні групи. Вчений вважав, що виділення лексико-семантичних груп 

спирається на парадигматичні зв’язки між словами: «Слова та їхні значення 

живуть не окремим один від одного життям, вони поєднуються, незалежно 

від нашої свідомості, в різні групи, причому основою для групування 

слугують схожість або цілковита протилежність за основним значенням» 

(Покровский 1959). 

На основі екстралінгвістичної ознаки виділяють тематичні групи, які 

об’єднують слова за принципом класифікації самих предметів і явищ. Єдність 

елементів тематичної групи визначається спільністю самих явищ – денотативним 

фактором. У зв’язку з цим, тематичні групи є детальніші та структурованіші, ніж 

лексико-семантичні групи. Між компонентами такої групи домінує тематичний 

зв’язок між предметами, процесами і явищами. Тематичні групи об’єднуються 

однією типовою ситуацією або однією темою, але «спільна ідентифікуюча 

(ядерна) сема для них не обов’язкова» (Васильев 1990).  
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Існує також дещо інший підхід до визначення цього поняття на основі 

екстралінгвістичних та інтралінгвістичних ознак. Як зазначає 

Ж. П. Соколовська, тематична група (ТГ) – це об’єднання значень слів, в 

основі якого лежить подальше членування загального поняття, яке входить у 

зміст категорії пізнання (Соколовская 1990). Особливість тематичної групи 

полягає в тому, що вона, з одного боку, виділяється шляхом логічного 

членування широкого поняття, а з іншого, на основі логіки мови – за 

значеннями слова. В ТГ взаємопроникають елементи, які прийнято називати 

поза- та внутрішньомовними, вони виступають в структурі значення як 

внутрішньо- та власномовні елементи, але належать до різного ступеня 

абстрагування конкретних предметів та явищ. ТГ вміщують слова, які 

виражають окремі поняття, одиничні або об’єднані в лексико-семантичні 

групи (Ключка 2012).  

У дисертації тематичні групи трактуємо як об’єднання на понятійно-

тематичній основі. Розподіл термінів за понятійно-тематичним принципом 

надає можливість систематизувати терміни та розкрити їхню подібність і 

відмінність. Також, за основу класифікації ми частково брали до уваги 

тематичний розподіл продукції і послуг відомих косметичних компаній. У 

роботі на основі аналізу глосарію виділено 7 груп і 46 підгруп. 

I. ТГ «Засоби догляду за тілом та волоссям» 

1.1. Засоби догляду за обличчям: засоби для очищення обличчя 

(cleansing foam, peeling scrub), креми для обличчя (hydrating cream, soothing 

cream), лосьйони для обличчя (enriching lotion, toner, moisture lotion), догляд 

за шкірою навколо очей (eye patch, gel-cream), маски для обличчя (moisture 

mask, peeling mask, softening mask). 

1.2. Засоби догляду за губами: (lip balm, lip gel, lip patch, lip butter). 

1.3. Засоби догляду за волоссям: засоби для миття та ополіскування 

(color repair shampoo, extra volume shampoo, herbal hair rinse), додатковий 

догляд за волоссям (anti-hair fall conditioner, relaxer, overnight repair 
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treatment, revitalizing mask) засоби для моделювання зачісок (finishing spray, 

shine spray, texturing wax). 

1.3.1. Інструментарій для догляду за волоссям: dye brush, electric 

styling brush, iron heater for hair, jaw clamp. 

1.3.2. Види укладки для волосся: flat-ironed hair, lank har, laid hair.  

1.4. Засоби догляду за ротовою порожниною: (mouthwash, mouth 

refresher spray, toothpaste). 

1.5. Засоби догляду за руками: (hand cream, hand lotion). 

1.6. Засоби догляду за ногами: (foot cream, foot spray). 

1.7. Засоби догляду за корпусом: (antiperspirant stick, body cream, body 

scrub, shower gel). 

II. ТГ «Декоративна косметика та її інструментарій» 

2.1. Косметичні засоби для обличчя: (blush, powder, smoothing 

foundation).  

2.2. Косметичні засоби для очей: (eye shadow, liquid eyeliner, volume 

mascara).  

2.3. Косметичні засоби для губ: (lipstick, lip gloss, lip pencil).  

2.4 Косметичні засоби для брів: (eyebrow gel, eyebrow pencil, eyebrow 

hena). 

2.5. Аксесуари для нанесення косметичних засобів: (brow brush, 

cosmetic spatulas, powder sponge, eyeshadow applicator, curler). 

2.6. Види макіяжу: nude makeup, Kim Kardashian’s makeup, cat eye, feline 

flick, fish lips, cat lip-curl, every day makeup, old Hollywood glamour makeup. 

2.7. Відтінки кольору засобів декоративної косметики: beige, 

kilimanjaro rock, rose quartz, giza stone, carmel jade, galle sapphire, carmine, 

cochineal, cochineal extract, crimson lake, carmine lake, natural red. 

III. ТГ «Інгредієнти косметичних засобів» 

3.1. Натуральні і органічні косметичні інгредієнти: witch hazel, aloe 

vera, coconut oil, argan oil, algae extract, calendula (flowers, extract), chamomile 

(flowers, essential oil), glycerin, jojoba oil, lavender, coal tar. 
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3.2. Дозволені косметичні інгредієнти: aloe vera, C-Ester, cocoa seed 

butter, coenzyme Q10, DMAE, glycerin, hyaluronic acid, lipoic acid, lecithin 

phospholipid. 

3.3. Заборонені косметичні інгредієнти: bithionol, chlorofluorocarbon 

propellants, chloroform, halogenated salicylanilides (di-, tri-, metabromsalan and 

tetrachlorosalicylanilide), methylene chloride, vinyl chloride, zirconium-

containing complexes, prohibited cattle materials. 

IV. ТГ «Косметичні недоліки та дефекти» 

4.1. Естетичні проблеми зовнішнього вигляду, що потребують корекції: 

hemangioma, hyperhidrosis, hyperpigmentation, mole, papilloma, rosacea, 

stretching, scar, wart. 

4.2. Покази до корекції недоліків та дефектів: aging prevention; dry, 

dehydrated skin; fading skin; hyperpigmentation; oily, rough skin with enlarged 

pores. 

4.3. Зони корекції недоліків та дефектів: abdomen, the upper third of the 

face, orbital area, neck area, flabby thighs, sagging skin, stretch mark. 

4.4. Захворювання шкіри та нігтів, що спричинені мікроорганізмами 

бактеріями: pediculosis, mycosis, dermatitis, eczema, furunculosis, seborrhea, 

albinism, melanoma, birthmark, akne. 

4.5. Стан волосся, що потребує відновлення та лікування: defluvium 

capilorum, exfoliative dermatitis, liparotrichia, melanism, pilus incarnates (pilus 

incarnatus recurvus).  

4.6. Основні зовнішні симптоми шкірних захворювань: itching, edema, 

redness, nodules, peeling, rash, spots. 

V. ТГ «Не- та малоінвазивні методи корекції  

косметичних недоліків» 

5.1. Мезотерапія: body mesotherapy, hyaluronic acid injection, filler 

injection, biorevitalization, botulinum toxin injection, plasmolifting, сryolifting 

biorevitalization, botulinum toxin injection, polymethyl-methacrylate (PMMA). 

5.2. Методи апаратної корекції:  
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5.2.1 озонотерапія – ozone-oxygen therapy, vaporization; 

5.2.2 пілінг (peelling, brushing, exfoliation) – pumice stone procedure, 

micro-bead scrub, alpha hydroxy acids (AHAs) procedure, beta hydroxy acids 

(BHAs) procedure, vinotherapy treatment, waxing procedure, wetshaving 

procedure); 

5.2.3. вакуумна терапія – vacuum cleaning, vacuum massage; 

5.2.4. вібротерапія – ultrasound therapy, micro vibration therapy; 

5.2.5.електротерапія – galvanization, galvanic desincrustation 

therapy, ionization, micronization , cryo electrophoresis, electroepilation, 

darsonvalization, electrocoagulation, electroacupuncture; 

5.2.6. шліфування шкіри – dermabrasion, microdermabrasion; 

5.2.7. лазерна терапія – laser epilation, laser rejuvenation, laser 

therapy of acne; 

5.3. Методи мануальної корекції – manual lymphatic drainage (MLD), 

facial massage, face contouring. 

VI. ТГ «Інвазивні методи та способи корекції  

косметичних недоліків» 

6.1. Контуринг: breast lift, facelift, lower body lift, medial thigh lift, 

liposuction, lipofilling, rhinoplasty, tummy tuck. 

6.2. Операції на тілі: abdominoplasty, bodylifting, liposculpture/ 

lipoaspiration. 

6.3. Операції на кінцівках: lower extremity bypass surgery, thigh lift, wrist 

arthroscopy. 

6.4. Лікування варикозу: angioplasty, hyfreaction, phlebectomy, 

sclerotherapy; 

6.5. Методи усунення дефектів зовнішнього вигляду з використанням 

електричних хірургічних інструментів: diadynamic therapy, 

diathermocoagulation, ultratone therapy; 



 

 

84  

6.6. Інструменти для хірургічного втручання: bipolar scissors, lip awl, 

ear lobe clamp, Epstein abdominoplasty retractor, Epstein breast retractor, skin 

hook forceps, lipo roller, compression device. 

6.6.1. Інструменти для хірургічного втручання на поверхні шкіри: 

comedone extractors (pimple popper, spot popper, zit popper for acne 

treatment), oblique head tweezers; 

6.6.2. Види хірургічних швів: hidden (inverted) “x stitch” suture, 

intradermal suture, simple subcutaneous suture. 

6.7. Імпланти та процедури по імплантації: breast augmentation, breast 

lift surgery, hip augmentation, hip implant, saline implant, silicone implant. 

VII. ТГ «Наслідки і показання до проведення  

косметичних процедур і операцій» 

7.1. Побічні ефекти: abscesses, acne-like skin eruptions, asymmetry, 

lumpiness, cold sores (herpes), scar, skin necrosis (dead skin), uneven skin, skin 

rash, skin redness. 

7.2. Показання до проведення косметичних процедур: decreased crow’s 

feet, defined lip border, decreased acne scar, eliminated vertical lines on the 

mouth, filled wrinkle, fullness, increased/plumped up lip volume, reduced 

frown/worry lines, softened facial scars, rejuvenated face skin, décolleté, neck, 

hands. 

Кількісні дані щодо розподілу досліджуваної термінології за 

тематичними групамипоказують, що найчисельнішими виявилися тематичні 

групи «Декоративна косметика та її інструментарій» (включають 386 

термінів), «Інгредієнти косметичних засобів» – 318 термінів, «Інвазивні 

методи та способи корекції косметичних недоліків» – 305 термінів. Щодо 

решти тематичних груп, то вони налічують достатню кількість відповідних 

термінів КЕМ, проте дещо меншу, ніж у попередніх групах. Наприклад, 

тематична група «Засоби догляду за тілом» нараховує 195 термінів, 

«Косметичні недоліки та дефекти» – 162 терміни, «Не- та малоінвазивні 

методи корекції косметичних недоліків» – 215, «Наслідки і показання 
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косметичних процедур і операцій» 98 термінів. Рис. 2.3 дозволяє більш 

наочно ознайомитися із кількісними показниками відсоткового 

співвідношення термінів у групах.  

 

Проведений розподіл на тематичні групи та кількісні підрахунки 

дозволили виявити, що тематичні групи відрізняються компонентними 

характеристиками, кількістю підгруп, складом, обсягом. Слід зазначити, що 

деякі групи легко стратифікуються, а деякі – ні. Розподіл термінів КЕМ за 

тематичними групами – це систематизація конгломерату термінів, який 

увібрав в себе терміноодиниці з різних поняттєвих сфер. 

 

2.3. Гіперо-гіпонімічні відношення в термінології косметології та 

естетичної медицини 

 

Головним фактором при упорядкуванні слів за змістом є родо-видові 

або гіперо-гіпонімічні відношення. Гіперо-гіпонімічні відношення виконують 

роль систематизатора лексичних систем мови. Положення про те, що мова є 

системою, було сформульовано ще Фердинандом де Сосюром (Сосюр 1998). 

Це підтверджує термінологія різних галузей, яка є найбільш плідною сферою 

системного лінгвістичного аналізу. 

Рис. 2.3. Кількісний розподіл термінів КЕМ за 

тематичними групами 
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Гіперо-гіпонімічні відношення – це відношення включення та 

підпорядкування, при якому одне слово (гіперонім), яке позначає родове 

поняття, включає в себе інше слово (гіпонім), яке позначає видове поняття 

(Лайонз 1978). Як зазначає О. Вюстер, для кожного поняття є вище поняття, 

тобто таке, яке цього поняття стосується так, як поняття машина стосується 

поняття мото (кожен мотор є машина, але не кожна машина є мотором) 

(Вюстер, 1979). 

На думку М. П. Кочергана, гіпонімія – це найбільш фундаментальні 

парадигматичні відношення, за допомогою яких структурується словниковий 

склад мови. На основі гіпонімії лексичні одиниці об’єднуються в тематичні й 

лексико-семантичні групи і поля. Саме тому, що панівним в лексико-

семантичній системі є родо-видові відношення, основним типом опозицій тут 

є інклюзивні, тобто відношення слабкого й сильного члена. Це надає 

лексико-семантичній системі домінантно-порядкованої впорядкованості 

(послідовне включення слів нижчого рівня абстракції до вищого) (Кочерган 

2005). 

Польовий підхід до вивчення лексичних одиниць мови робить 

можливим проникнення в глибину семантичних взаємозв’язків лексем, 

з’ясування ієрархічних взаємозалежностей понять та того, що вони 

виражають. За Г. Селівановою, гіперонім (від грец. hyper – понад, іonyma – 

ім’я) – це родове поняття для певного класу понять та його мовне 

позначення, а гіпонім (від грец. hypo – під, іonyma – ім’я) – це назва видового 

поняття одного класу об’єктів. Гіпонімія передбачає наявність гіпероніма й 

гіпонімів: перший виступає родовим позначенням класу об’єктів чи ознак, 

другі підпорядковуються першому як позначення видів цього класу. Під 

поняттям «гіпонімія» розуміють вияв мовної парадигматики, наявність у 

мовній системі родо-видової ієрархії позначень понять (Селіванова 2006).  

З’ясовано, що гіпонімам належить більша кількість семантичних 

компонентів, ніж гіперонімам. За М. Гонтар, терміни, які виражають поняття 

видового плану, містять весь той комплекс ознак, що становить значення 
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терміна-виразника родового поняття плюс деякі додаткові значеннєві ознаки. 

Зміст видового поняття виявляється ширшим за зміст родового, а обсяг 

вужчим (Гонтар 2010).  

Гіпонімічна парадигма є універсальним засобом ієрархічної організації 

певного тематичного угрупування, яка відбиває взаємозалежність між 

родовим і видовим поняттями. Т. І. Панько вважає, що це є відображенням 

вищої форми в свідомості людини суті явищ, понять, в яких акумульований 

увесь теоретичний досвід, набутий конкретною наукою (Панько 1994). 

Такі зв’язки пронизують весь словниковий склад мови, будуючи при 

цьому складну ієрархію. Гіперо-гіпонімія – одна з найважливіших категорій, 

що формує термінологічні структури і є універсальним засобом тематичної 

організації конкретної терміносистеми (Панько 1994).  

Між гіперонімами та гіпонімами простежується два види опозицій: 

1) протиставлення гіперонімійного і кожного гіпонімійного значення за 

відсутністю / наявністю розрізнювального компонента: mask – clay mask, night 

mask, sheet mask; 2) протиставлення одне одному всіх співгіпонімів за змістом 

розрізнювального компонента значень (Панько 1994): clay mask – bentonite clay 

mask, fuller’s earth clay mask, kaolin clay mask, French green clay mask, rhassoul 

clay mask. Існує два поняття для позначення цих явищ: привативні та 

інклюзивні, або привативні та еквіполентні опозиції, або відношення 

привативності й еквівалентності. Такі терміни, як привативні та еквіполентні 

опозиції найповніше виражають суть і є найточніші (Панько 1994).  

Еквіполентні опозиції (лат. aequipolens – рівносильний, рівноцінний) – 

опозиції, усі члени яких логічно рівноправні. У межах гіперо-гіпонімійних 

мікрогруп це зіставлення всіх гіпонімів гіпероніма за змістом 

диференційного семантичного компонента (Скопненко, Цимбалюк 2006). 

Лексично гіпоніми підпорядковані одному гіпероніму, стосовно один одного 

вони є співгіпонімами: lipstick – matte lipstick, glitter lipstick.  

Привативна опозиція – це мовна опозиція, коли один її член 

відрізняється від іншого наявністю або відсутністю розпізнавальної ознаки 
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(Скопненко, Цимбалюк 2006). Кількарівневу ієрархічну структуру, що 

ґрунтується на родо-видових відношеннях, утворює, наприклад, гіперонім 

cream. Із-поміж його гіпонімів зафіксовано такі, що є водночас гіперонімами 

до гіпонімів нового рівня: day cream – antiage day cream, young skin cream – 

moisture young skin cream, night cream – rejuvenating night cream.  

А. М. Павлова з цього приводу зазначає, що семантичне відношення 

співгіпонімів – це відношення елементів одного класу; гіпоніми містять 

значеннєвий компонент (сему) гіпероніма і протиставляються один одному 

відповідними диференційними семами. Наприклад, гіпоніми unmeasurable 

length mascara та volume mascara утворюють еквіполентну опозицію 

протиставленням розрізнювальних сем (Павлова 2009). В еквіполентних 

опозиціях перебувають гіпоніми переважної більшості гіперо-гіпонімійних 

мікрогруп, наприклад: гіпоніми до гіпероніма bronzer – one tone bronzer, 

baked bronzer, combo bronzer; eye shadow – wet eye shadow та dry eye shadow, 

pigment loose eye shadow та color sphere eye shadow; foundation – anti-age 

foundation та young skin foundation.  

Асиметрія ж гіперо-гіпонімічних відношень закладена у самій 

структурі гіпонімії (підпорядкованість) та гіперонімії (панування). 

У семантичному відношенні гіпонім і гіперонім знаходяться у привативній 

опозиції типу А – не А, де гіперонім – немаркований член, а гіпонім – 

маркований ознакою, що конкретизує значення гіпероніма (Денисенко 2006). 

Гіпонімія характеризується привативною опозицією: видові назви завжди є 

семантично багатшими від родових. Саме тому, на відміну від синонімії, яка 

допускає взаємну заміну, гіпонімія характеризується односторонньою 

заміною гіпоніма на гіперонім, але не навпаки (Кочерган 2005). 

Унаслідок розвитку конкретної наукової галузі і утворення нових понять 

виникає потреба введення їх до наявної системи поняттєвої класифікації. 

Гіпоніми стають гіперонімами, утворюючи родо-видові групи на нижчому рівні 

узагальнення. Наприклад, гіперонім therapy в КЕМ має гіпоніми: laser therapy, 

cryotherapy, vacuum therapy, electrotherapy, vibrotherapy, ultrasound therapy, 
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pressure therapy, IPL – Pulsed light therapy, magneto therapy. Водночас термін 

laser therapy є гіперонімом до гіпоніма laser shower therapy; термін 

electrotherapy є гіперонімом до гіпоніма electro-acupuncture therapy; термін 

vacuum therapy установлює гіперо-гіпонімійні відношення з термінами-

гіпонімами cellulite vacuum therapy, anti wrinkle vacuum therapy. 

Гіперо-гіпонімічні відношення призводять до утворення мікрополів. 

Мікрополем є лексико-семантична група – відносно замкнений ряд 

лексичних одиниць однієї частини мови, об’єднаних конкретним 

змістом (Потапчук 2014). Наприклад, у мікрополі з гіперонімом “skin” 

виділяємо: dry skin, oily skin, problem skin, sensitive couperose-prone skin, 

normal skin. У мікрополі з гіперонімом “mesotherapy” виділяємо: face 

mesotherapy, body mesotherapy, hair and head skin mesotherapy. 

У деяких мікрополях термінології КЕМ можна виділити номінації з 

декількома рівнями членування, наприклад у мікрополі з гіперонімом peel 

виділяємо: 1) номінації з одним рівнем членування: mechanical peel, chemical 

peel, enzyme peel; 2) номінації з двома рівнями членування: chemical peel – 

superficial chemical peel, medium chemical peel, deep chemical peel; 3) номінації 

з трьома рівнями членування: chemical peel – alpha-hydroxy acids (AHAs) 

superficial chemical peel, (BHA) beta hydroxy acids superficial chemical peel. 

У мікрополі з гіперонімом lift виділяємо: 1) номінації з одним рівнем 

членування: eyelid lift, endoscopic lifting, filament lifting, hardware lift; 

2) номінації з двома рівнями членування: hardware microcurrent lift, hardware 

ultrasound lift, hardware laser lift. У мікрополі з гіперонімом implant 

виділяємо: 1) номінації з одним рівнем членування: silicone implant, saline 

implant; 2) номінації з двома рівнями членування: silicone breast implant, 

silicone lip implant, silicone buttocks implant.  

У мікрополі з гіперонімом cream виділяємо: 1) номінації з одним 

рівнем членування: soothing cream, smoothing cream, day and night cream, anti- 

wrinkle eye cream, anti-aging cream, moisturizing cream, rejuvenating cream, 
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care cream; 2) номінації з двома рівнями членування: face smoothing cream, 

hand smoothing cream. 

В процесі конкретизації родового поняття розрізняємо гіперо-гіпонімічні 

групи з паралельним та послідовним підпорядкуванням. Якщо одному 

гіпероніму підпорядковано кілька гіпонімічних підгруп, об’єднаних за різними 

ознаками, таке структурування називається паралельним (див. рис. 2.4.).  

 

 

Терміни попереднього рівня виступають родовими для термінів 

наступного рівня у послідовних структурах (рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Гіперо-гіпонімічна група терміна «cream» 

з паралельною структурою 

cream 

anti-age day moisturizing cream 

anti-age day cream 

 

anti-age cream 

Рис. 2.5. Гіперо-гіпонімічна група з послідовною структурою 
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Гіперо-гіпонімічні структури можуть розгортатися як по вертикалі, так 

і по горизонталі. Основою відношень між членами вертикального ряду є 

відношення підпорядкування, а горизонтального – семантична рівність. 

Наприклад, термін makeup конкретизують два гіпоніми, які розміщені на 

горизонтальному рівні: everyday makeup, special event makeup. Термін-гіпонім 

special event makeup одночасно є гіперонімом для наступних термінів: 

bridesmaid makeup, bridal makeup, Christmas makeup, harlequin makeup, 

harajuku makeup, 1940s makeup, 80s makeup, avant garde makeup. Термін-

гіпонім everyday makeup одночасно є гіперонімом для наступних термінів: 

hypoallergenic makeup products, instant tan makeup, makeup suggestions for 

women over 50, permanent makeup. Термін-гіпонім permanent makeup 

одночасно є гіперонімом для наступних термінів: lip color permanent makeup, 

eye liner permanent makeup, eyebrow filling permanent makeup, reconstructive 

permanent makeup. 

Термін lipstick конкретизують гіпоніми lipstick effect, lipstick formula, 

які розміщенні на одній горизонталі. Вони утворюють перший ступінь 

конкретизації. Термін-гіпонім lipstick effect одночасно є гіперонімом для 

наступних термінів: glitter lipstick, glossy lipstick, matte lipstick, metallic 

lipstick, sheer lipstick, shimmer lipstick. Термін-гіпонім lipstick formula 

одночасно є гіперонімом для наступних термінів: cream, liquid, pencil lipstick, 

powder lipstick, solid. Зазначимо, що хоча поняття об’єднанні між собою 

гіперо-гіпонімічною залежністю, вони утворюють групи різної структури. 

Отже, аналіз термінології КЕМ засвідчує важливу роль гіперо-

гіпонімічних відношень в процесі систематизації та тлумачення значень 

досліджуваних термінів. Гіперо-гіпонімічні відношення зумовлюють чітке 

розмежування понять, забезпечують ієрархічний характер термінології КЕМ, 

а також сприяють її збагаченню.  
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2.4. Структурні моделі утворення багатокомпонентних термінів 

 

Багатокомпонентні сполуки становлять значну частину 

проаналізованих термінів КЕМ. У ході дослідження було виявлено стійку 

тенденцію до їх збільшення та насичення багатокомпонентними термінами 

досліджуваної термінології. Вважаємо, що виокремлення 

багатокомпонентних сполук поряд із однокомпонентними термінами є 

необхідним. Адже довжина та структура терміна не є підставою відмовляти 

йому у термінологічності. Навпаки, багатокомпонентні словосполуки, 

завдяки залежним словам, надають ширшу та детальнішу інформацію. 

Синтаксичний спосіб побудови термінів є найпродуктивніший, він має 

велике значення для поповнення всієї галузевої термінології. Вважається, що 

багатокомпонентні терміни, котрі характеризується наявністю двох чи 

більше кореневих морфем, з одного боку, точно і повно відображають 

потрібне явище, а з іншого – менш схильні до полісемії через особливості 

кореневих основ, які їх утворюють.  

Висока інформативність і точність, властива термінологічним 

словосполученням, забезпечили їм стійке місце в термінолексиці КЕМ. Серед 

виокремлених нами термінологічних одиниць у досліджуваному корпусі 

переважають двослівні, які будуються за чотирма виявленими структурними 

моделями: NN, AN, VedN, VingN. Найчастіше вживаються атрибутивні 

двокомпонентні терміни-словосполучення, що складаються з вираженого 

іменником стрижневого слова (N) та залежного елементу, вираженого 

прикметником (А), іменником (N), дієприкметником теперішнього часу 

(Ving) або дієприкметником минулого часу (Ved). 

Як показує таблиця 2.2, найпродуктивнішою моделлю є NN, з її 

використанням побудовано 338 термінологічних одиниць з загального 

корпусу, що складає 1200 одиниць (527 з яких є одиничними термінами). 

Вона в 3,6 рази продуктивніша, ніж модель АN, яка посідає друге місце за 

кількістю утворених безприйменникових термінологічних одиниць. За 
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допомогою моделі NN побудовано 71,7% усіх двокомпонентних 

термінологічних одиниць. Сюди належать такі поєднання, як concealer 

palette, quantum polishing, ultrasound therapy, lip liner, face base, skin tone, 

liquid bronzer, highlighter pencil, volume mascara, lip augmentation, steam bath, 

nitrogen balance, sun screen, toilet water, collagen mask. 

Таблиця 2.2 

Моделі творення багатокомпонентних термінів КЕМ 

Структурні 

моделі термінів 

Кількість 

термінів 

Кількість у % від 

загальної 

кількості 

термінів у групі 

Кількість у % від 

загальної кількості 

термінів  

1-компонентні 527  –  43,9% 

2-компонентні 

NN 

AN 

VedN 

VingN 

471 

338 

94 

22 

17 

 

71,7% 

19,9% 

4,6% 

3,8% 

 

39,25% 

3-компонентні 

ANN 

VedNN 

AVingN 

NNN 

184 

67 

55 

32 

30 

 

36,5% 

30% 

17% 

16,5% 

 

 

15,3% 

 

4-компонентні 

NNNN 

NANN 

ANNN 

Інші 

18 

8 

4 

3 

3 

 

44,8% 

22% 

16,6% 

16,6% 

 

 

1,55% 

Далі за поширеністю в термінології косметології йдуть атрибутивні 

термінологічні одиниці, побудовані за моделлю AN. За такою структурою 

утворено 19,9 % усіх двокомпонентних термінологічних одиниць (94). До 

цього типу належать такі термінологічні одиниці, як metallic eyeshadow, 

buildable concealer, shiny lipstick. 

Потім за продуктивністю йдуть моделі утворення двокомпонентних 

безприйменникових термінів VedN і VingN. 

Термінологічні одиниці, які утворюються за моделлю VedN, першим 

елементом мають дієприкметник минулого часу, який втрачає свої часові 
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характеристики і набуває характеристики якості. C. Гриньов-Гриневич зазначає 

стосовно цього, що перший елемент в таких термінологічних об’єднаннях 

перетворився на прикметник, а модель VedN є різновидом моделі AN (Гринев-

Гриневич 1993). У проаналізованій вибірці за цією моделлю побудовано 

22 одиниці або 4,6 % усіх двокомпонентних термінологічних одиниць, 

наприклад: cleansed skin – очищена шкіра, activated aluminium – активований 

алюміній, baked powder – запечена пудра. 

За моделлю VingN у термінології КЕМ, як свідчить проаналізований 

корпус, утворено 3,8 % усіх двокомпонентних лексичних термінологічних 

одиниць (17 одиниць). У такому випадку атрибутивний елемент з суфіксом -ing, 

що перебуває в препозиції до обумовленого іменника, розцінюється як різновид 

прикметника, оскільки він не відображає перебігу процесів та ознак, які 

позначає, і має постійний характер, наприклад, modeling mask – моделююча 

маска, blotting paper – папір для промокання, flaking skin – полущена шкіра. 

Модель VingN можна тому розглядати і як різновид моделі AN.  

Як показав аналіз, у термінології КЕМ існує група трикомпонентних 

термінологічних одиниць, які утворюються на базі двокомпонентних, що 

характеризуються тісними структурно-семантичними відношеннями. Загалом 

вони становлять, як видно з таблиці 2.2, 184 термінолгічні одиниці. Оскільки 

трикомпонентні термінологічні одиниці утворені на базі двокомпонентних за 

допомогою приєднання нового елемента, ми вважаємо за необхідне, услід за 

С. Гриньовим-Гриневичем, розглянути наступні типи вказаних 

термінологічних одиниць, які характеризуються позицією вихідного 

словосполучення (Гринев-Гриневич 1993). 

1. Основна модель, яку схематично окреслимо як a*(b*c), де a, b, c – це 

компоненти словосполучення. При її використанні до вихідної 

двокомпонентної термінологічної одиниці приєднується слово-дескриптор, 

яке конкретизує значення стрижневого слова-компонента. Наприклад, у 

термінології косметології існує двокомпонентний термін makeup remover – 

засіб для зняття косметики, що складається із стрижневого компонента 
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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, face makeup remover – засіб для зняття макіяжу з 

обличчя. У такий же спосіб, на основі атрибутивного двокомпонентного 

терміна skin disease – захворювання шкіри, побудовані конкретніші 

трикомпонентні терміни, які номінують шкірні захворювання, пов’язані з 

ураженням судин: inflammatory skin disease – запальне захворювання шкіри. 

Усі розглянуті приклади характеризують використання моделі NN як 

основи для формування трикомпонентного терміна за моделлю ANN. У 

термінології косметології функціонування структури ANN є домінантним для 

трикомпонентних термінологічних одиниць, за її допомогою побудовано 

36,5 % усіх трикомпонентних термінів (67 термінологічних одиниць). В 

деяких випадках за допомогою централізованої моделі будуються 

трикомпонентні терміни наступних типів: 

– ANN (від вихідного NN), наприклад: early skin development – швидке 

старіння шкіри від skin development – старіння шкіри; 

– VedNN (від вихідного NN), наприклад: activated aluminium 

chlorohydrate – активований хлоргідрат алюмінію від aluminium 

chlorohydrate – хлоргідрат алюмінію; 

– AVingN (від вихідного Ving/NN ), наприклад: simple soothing toner – 

тонік з заспокійливим ефектом, без запаху від soothing toner – заспокійливий 

тонік.  

2. Децентралізована модель, яка схематично окреслюється як (a*b)*c. 

Наприклад, початкове словосполучення waterproof makeup (водостійка 

косметика) стає підлеглим елементом, а новий елемент, найчастіше іменник, 

що стоїть в постпозиції, стає стрижневим словом трикомпонентного 

термінологічного об’єднання, наприклад: waterproof makeup remover – змивка 

для водостійкого макіяжу від waterproof makeup. 
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Використання структур, які мають в другій і кінцевій позиціях іменник, 

пояснюється тим, що елемент, котрий стоїть в другій позиції, є стрижневим у 

вихідному двокомпонентному терміні, а елемент, який стоїть в кінцевій 

позиції, – стрижневим у трикомпонентному терміні. Використання іменника 

як стрижневого елемента, що займає кінцеву позицію, характерно для всіх 

типів термінологічних одиниць в термінології КЕМ. 

3. Змішана модель, яка схематично окреслюється як (a*[b)*c]. 

Трикомпонентні термінологічні словосполучення, побудовані за цією 

моделлю, утворені на основі двох двокомпонентних термінів, в першому з 

яких центральний елемент є стрижневим, а в другому – залежним; 

наприклад: water metabolism disorder – порушення метаболізму води – 

складено з вільно функціонуючих двокомпонентних термінів water 

metabolism – водний обмін і metabolism disorder – розлад метаболізму; 

calcium Oxalate crystal – кристал оксалату кальцію – складається з двох 

термінів calcium Oxalate – оксалат кальцію і Oxalate crystal – оксалатний 

кристал. Більшість термінів, побудованих за цією моделлю, мають структуру 

NNN; це пов’язано з тим, що центральний елемент в одному випадку 

повинен бути стрижневим (в двокомпонентному терміні), а кінцевий елемент 

є стрижневим у всіх випадках, як у двокомпонентному, так і в 

трикомпонентному термінологічному об’єднанні. 

За типом взаємозалежності елементів трикомпонентного 

термінологічного словосполучення виявлено послідовну і паралельну 

залежність. 

При послідовному підпорядкуванні, характерному для 

децентралізованої і змішаної моделей, елемент a підпорядковується елементу 

b, а елемент b – елементу c; наприклад: anhydrous formic acid – зневоднена 

мурашина кислота, mouth refresher spray – спрей для свіжого подиху, 

basement membrane zone – базальна мембранна зона (модель залежності 

x*y*z).  
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При паралельному підпорядкуванні елементи a і b одночасно 

підпорядковуються елементу с; наприклад: natural body wrap – природне 

обгортання тіла. Підлеглі елементи natural і body паралельно підпорядковані 

стрижневому елементу wrap, що доводиться існуванням таких термінів-

словосполучень, як body wrap – обгортання тіла, natural wrap – природні 

обгортання.  

Чотирьохкомпонентні терміни в КЕМ представлені незначною 

кількістю словосполучень. Це зумовлено незручністю вимови і написання 

подібних багатокомпонентних термінів, оскільки, на відміну від 

прийменникових термінів, лексичні одиниці, що входять в структуру 

багатокомпонентних безприйменникових термінів-словосполучень, пов’язані 

лише семантично. У дослідженому корпусі чотирьохкомпонентні терміни 

представлені 18 одиницями, які побудовані за трьома моделями. 

Найпоширенішою моделлю побудови чотирьохкомпонентних 

термінологічних одиниць є модель NNNN. За її допомогою побудовано 

44,4% (8 одиниць), далі за поширеністю йдуть моделі: NANN – 22% 

(4 одиницi), ANNN – 16,6 % (3 одиниці). Прикладами поєднань, побудованих 

за цими моделями, можуть бути такі терміни: fingernail polish remover 

acetone, laser hair replacement therapy (NNNN), oil blotting papers acne 

(NANN), disposable eye shadow sponge (ANNN). За іншими моделями (16,6 % 

або 3 одиниці) побудовано незначну кількість термінів chemical free hair 

relaxer – натуральний вирівнювач волосся (AANN), acute febrile neutrophilic 

dermatosis – гострий гарячковий нейтрофільний дерматоз (AAAN), lower 

extremity bypass surgery – обструктивна хірургія нижніх кінцівок (ANAN). 

Загалом чотирьохкомпонентні терміни-словосполучення становлять 1,55 % 

від усього корпусу термінів. 

В особливу групу виділені терміни із складовим визначенням, яке 

пишеться через дефіс. Вона є незначною, проте необхідність виокремлення 

такої групи зумовлена, на нашу думку, двома основними причинами. 
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1. Тенденція до об’єднання. Компоненти, що входять до складного 

терміна і з’єднані за допомогою дефіса, пов’язані один з одним тісніше, ніж 

окремі слова, навіть якщо останні поєднуються в термінологічному 

словосполучені безприйменниковим зв’язком лише семантично. Подібним 

компонентам властиво об’єднуватися з часом в одне слово (Гринев-Гриневич 

1993). Це особливо стосується термінологічних одиниць, в яких одна частина 

закінчується на сполучну голосну «о». Поява такої голосної в складеному 

слові можна розцінювати як підготовчий етап до об’єднання; наприклад: 

electro-lipolysis (електроліполіз) буде мати форму electrolipolysis, afro-styling 

(афростиль) буде мати форму – afrostyling, оскільки для мови загалом і 

термінології зокрема характерне явище економії, скорочення, згортання 

лексичних одиниць. 

2. Наявність термінів, що мають у своєму складі скорочення, чисельні 

та літерні позначення; наприклад: sodium C14–16 olefin sulfonate – натрієва 

сіль олефин-сульфонатів з довжиною вуглецевого ланцюга 14–16 одиниць, 

Retin-A – ретин-А. Група цих термінів дуже різнорідна і становить 

12 термінологічних одиниць. 

Окрему групу термінів становлять прийменникові поєднання, які 

мають у своїй структурі прийменник. До неї належать такі часто вживані в 

термінології косметології термінологічні одиниці: compresses of herbal 

infusions – компрес з трав’яних настоїв, system of quantum epilation – система 

квантової епіляції, back of head – ділянка голови за вухами, blond on blond – 

два відтінки (кольори, що використовуються для створення світлого і 

темного пасма з метою досягнення ефекту природно вигорілого на сонці 

волосся). Група цих термінів налічує 19 термінологічних одиниць, що 

свідчить про незначну продуктивність даного способу. 

В наш час морфологічний спосіб є одним з продуктивних джерел 

утворення термінів КЕМ. Як показало проведене дослідження, у термінах 

КЕМ використовуються такі суфікси: прикметникові: -less, -ed (textureless, 

foamless, hairless; extravasated, activated, mineralized, moisturized, keratinized;); 
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прислівникові: -ally (colloidally, surgically, dentally); -іменникові: -age, -tion, -

ion, -ing (visage, drainage, bandage; stimulation, rejuvenation, depilation; 

liposuction, lubrication, oxygenation; lifting, peeling); дієслівні: -ize, -ify, -ate, -

en (cosmeticize, aerosolize, homogenize; beautify; rejuvenate; soften ). 

Детальний аналіз укладеного глосарію КЕМ дозволив підмітити 

тенденцію до зростання кількості термінів, утворених за допомогою 

продуктивних суфіксів -er/-or: activator – активатор, humidifier – зволожувач, 

nebulizer – розпилювач. 

В утворенні термінів КЕМ активну участь беруть певні кореневі 

лексеми, на основі яких утворюються: sorbent (superabsorbent, nonabsorbent, 

absorbent), -therapy (cryotherapy, thermotherapy, aromatherapy ). 

У другій половині XX ст. в утворенні префіксальних термінологічних 

одиниць КЕМ стали помітні такі префікси та напівіафікси anti-, aqua-, cryo-, 

epi, -meso, photo-, ultra-, наприклад: de- (depigmentation, dehydrate, deactivate), 

aero- (aerosolized, aerotherapy), trans- (transplant, transplantation, 

transubstantiation). 

Далі наведено приклади термінів, утворених за допомогою 

продуктивних напівіафіксів. Процес термінотворення відбувається за 

моделлю pref + N=N. Розглянемо напівіафікс tele-, який з’явився на початку 

1990-х років, наприклад, tele+medicine = telemedicine (використання 

телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією та послугами 

в сфері КЕМ). За допомогою tele- з’явилися інші терміни КЕМ: at-home 

telediagnostic – теледіагностика вдома, telediagnosis – теледіагноз, 

teleworkstation – робоче місце медичних службовців, які працюють 

з пацієнтами та спілкуються з колегами на відстані за допомогою 

комп’ютерних систем. До популярних і часто вживаних належать 

напівафікси derma- (dermabrasion, dermatoglyphic, dermatophyte) і mega- 

(megaliposuction – мегаліпосакція (видалення надлишкового жиру – понад 15 

літрів), megalaser anti aging skin therapy). Ще один префікс, який широко 
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використовується під час творення термінологічних одиниць КЕМ, це anti-: 

anti-aging medicine, anti-aging therapy, antioxidants. 

Встановлено, що поширеним є використовується суфіксально-

префіксального способу, який здійснюється за моделлю pref+N+suf=N: de-

hydra-tion – зневоднення, hyper-therm-ia – гіпертермія. У більшості випадків 

він застосовується в поєднанні зі словоскладанням (скороченням 

багатокомпонентних термінологічних одиниць).  

Ще одним способом формування термінів КЕМ є епонімія. Терміни-

епоніми лаконічні, тому вживаються частіше, ніж описові терміни, хоч і не 

відповідають термінологічним вимогам – не є систематизуючими і не 

виражають сутності явищ, наприклад: Jacquet’s massage – масаж за Жаке, 

Erbium Laser – Ербієвий лазер.  

Коли власний іменник переходить до складу терміна, то він 

абстрагується від носія і набуває додаткові конотації. Транспозиція власних 

іменників в загальні не характерна для термінології КЕМ, окрім деяких 

випадків: “Frankenstein food” від імені літературного героя Frankenstein (їжа 

Франкенштейна – термін, що характеризує генетично модифіковану, 

шкідливу їжу). 

Використання антропонімів дозволяє чітко ідентифікувати ім’я 

науковця з назвою препарату, методики, винаходу; наочно демонструє 

розвиток галузей КЕМ в історичному розрізі. Епоніми поділяються на назви: 

1) захворювань: Epstein-Barr virus – вірус Эпштейна-Барр (вірус герпеса), 

М.G.A. Devergie – лишай Девержі (червоний висівкоподібний волосяний 

лишай); 2) методів дослідження і лікування: Jacquet’s massage – масаж за 

Жаке, Kotz current – дермобразія токами Коца; 3) інструментів та обладнання: 

Wood’s light – лампа Вуда, Dewar flask – посудина Дьюара; 4) речовин: 

Langerhans cells – клітина Ланґерганса, Dextran Microspheres – мікросфери 

Декстрана, Hanks’ salts – розчин Хенкса, Dulbecco’s phosphate-buffered 

saline – розчин Дульбекко. 
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Важливим морфолого-синтаксичним способом творення термінів є 

абревіація.  

До основних передумов поширення і виникнення скорочень в 

сучасному суспільстві ми відносимо екстралінгвістичні фактори: соціальні 

перетворення, науково-технічний прогрес, розвиток міжнаціональних 

культурно-економічних зв’язків, а також закон економії мовних засобів та 

мовленнєвих зусиль. Що стосується інтралінгвістичних причин, то вони 

охоплюють тенденцію до компресії, мовної економії, нерівномірність 

розподілу інформації між окремими елементами мовного потоку, вплив 

розмовних і жаргонних елементів у лексиці, здатність до утворення цілісного 

слова для закріплення нового поняття замість його опису (Гринев-Гриневич 

1993). 

На основі аналізу абревіатур в галузях КЕМ можна виділити два 

напрямки їх класифікації за параметрами: 1) семантики (тематичності) та 

2) ступенем лексичності (самостійності). За основу класифікації абревіатур 

КЕМ узято розподіл запропонований в праці Зубової (2009). 

За першим параметром окреслюємо такі тематичні групи: 

− анатомічні структури і феномени: NBF – nasal bone fracture – 

перелом носової кістки, NP – nasopharyngeal – носоглотковий, LAPW – lateral 

aspect of the pharyngeal wall – бокова стінка глотки; 

− фізіологічні показники: BI – burn index – опіковий індекс, MPDW – 

mean percent desirable weight – ідеальна маса тіла, QS – quantified self – власні 

кількісні показники; 

− клінічні прояви, захворювання, патологічні стани: HDL – High 

density lipoprotein – висока щільність ліпопротеїну, BDD – 

Body dysmorphic disorder – дисморфофобія, CC – Capsular contracture – 

капсульна контрактура; 

− біохімічні сполуки та лікувальні засоби: HA – Hyaluronic acid – 

гіалуронова кислота, BoNT-A – botulinum toxin Type A – ботулінічний токсин 
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типу А, KA – kojic acid – коєва кислота, WCE – water chestnut extract – водний 

каштан;  

− фізичні, біохімічні та фармакологічні чинники, показники, 

реакції: ADR – adverse drug reaction – побічна дія медикаменту, AD – аtopic 

dermatitis – атопічний дерматит, CLmin – minimal lethal concentratio – 

мінімально смертельна концентрація; 

− лікувальні та діагностичні процедури, хірургічні та інші 

маніпуляції: CLM – confocal laser-scanning microscopy – конфокальна лазерна 

скануюча мікроскопія, PDT – photodynamic therapy – фотодинамічна терапія, 

BTX A – botulinum toxin injections – ін’єкції ботулотоксину, MDA 

Microdermabrasion – мікродермабразія; 

− посади в галузях косметології та естетичної медицини: CL – 

cosmetologist – косметолог, FS – full specialist – майстер у всіх сферах 

(манікюр, шліфування, масаж тощо), FB – facial specialist – майстер з масажу 

обличчя, BW – body wrapper – майстер з обгортання тіла; 

− різні організації та наукові товариства, що займаються 

проблемами естетичної медицини та косметології: ASPS – the American 

Society of Plastic Surgeons – Американське товариство пластичних хірургів, 

AACS – American Academy of Cosmetic Surgery – Американська академія 

косметичної хірургії, COLIPA – European Cosmetic and Perfumery Association 

– Європейська асоціація косметології і парфумерії; 

− сертифікати, документи, програми, стандарти: В/Н – bill of 

health – санітарне свідоцтво, INCI – International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients – Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів, detox 

plan – detoxification plan – план-програма детоксикації організму. 

Наступна класифікація утворена на основі критерію ступеня 

лексичності (самостійності). Абревіатури поділяються на графічні та 

лексичні. Лексичні абревіатури – це самостійні слова, які існують поряд з 

іншими, в той час як графічні абревіатури є символами, що 
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використовуються лише на письмі замість слів і словосполучень. В усному ж 

мовленні їм відповідають слова або словосполучення з повною основою. 

Графічі абревіатури можна стратифікувати так: 

1) точкові латинського походження, які особливо характерні для мови 

медичних галузей: bals – balsam – бальзам, pulv – powder – пудра, cr., crm – 

cream – крем, aq – water – вода; 

2) косолінійні, які використовуються під час скорочення 

словосполучень та складних слів. Щодо функцій похилої риски, то їх є 

декілька: індикація границі між компонентами складного слова або 

маркування опущеного слова: Pa/s – pascal-second – Паскаль за секунду, C/O 

– complains of – скаржитися на, S/S – signs and symptoms – ознаки та 

симптоми; 

3) дефісні, які характеризуються наявністю дефіса, що стоїть на місці 

опущеної середньої або кінцевої частини слова. Це явище загалом не 

характерне для англійської мови, що підтверджує високий рівень її 

аналітичності, оскільки граматична інформація в кінці слова рідко несе 

важливий зміст. Дефіс може перейти в абревіатуру, як частина складного 

прототипу: RF-lift – radio wave facelift – радіоліфтинг, Fl-Abs – fluorescein-

antibodies (labelled) – антитіла, мічені флюоресцеїном; 

4) комбіновані, що утворюються в результаті використання декількох 

графічних прийомів скорочення, наприклад: комбінація прописних та 

рядкових букв, надрядкових і підрядкових елементів: EmT – emergency 

treatment – невідкладне, екстрене лікування, FrBB – fracture of both bones – 

перелом обох кісток. 

У процесі дослідження зустрічалися і комбіновані графічі абревіатури з 

використанням цифр, де цифра вказує на хімічний, фізичний або генетичний 

параметри з’єднання: o_2 – both eyes – обидва ока, q.1 h, q – every 1 hour – 

щогодини. 

Щодо структури, то графічі абревіатури можна розподілити на 

монолексемні та полілексемні. 
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Монолексемні графічні абревіатури своєю чергою поділяються на: 

− ініціальні графічні абревіатури, представлені ініціальною буквою 

(рідше – буквами) терміна: S – soluble – розчинний, stem cells – стовбурові 

клітини; L – Lactobacillus (лактобацила). Основна перевага цієї моделі – 

лаконічність; 

− рамкові графічні абревіатури, що описують контури слова і тому є 

більш експліцитними: elms – elements – елементи, TAB – tablet – пігулка, WT 

– weight – вага. Ця група практично виключає випадки графічної омонімії; 

Розглядаючи полілексемні терміни-абревіатури в галузях КЕМ, 

зазначимо, що, незалежно від кількості компонентів, що входять до складу 

абревіатури, під час їх утворення діють загальні структурні закономірності. 

Опираючись на це, виділяємо такі три моделі: 1) власне-ініціальні – 

утворенні з початкових ініціальних букв: SAT – subcutaneous adipose tissue – 

підшкірні жирові тканини, BAM – bilateral augmentation mammoplasty – 

двостороннє збільшення грудей; 2) ініціально-комбіновані – представлені не 

лише самостійними, але і службовими частинами мови: AR – at risk – в зоні 

ризику, MOI – multiplicity of infection – множинність зараження; МAC – 

Minimal Access Cranial Suspension Lif – коротко рубцевий лістинг, SMAS – 

Superficial Muscular Aponeurotic System Lift – розширена підтяжка обличчя; 

3) частково-ініціальні – утворюються шляхом ініціального скорочення 

одного з компонентів складного терміна: D&C color – drug and cosmetic 

color – кольори, вибрані з сертифікованого переліку, затвердженого для 

використання в медичній та косметичної продукції, DUV laser – deep-

ultraviolet laser – ультрафіолетовий лазер на основі двовимірного фотонного 

кристала, BoNT-A – botulinum toxin Type A – ботулінічний токсин типу А. 

Отже, графічний тип скорочення знаходить широке застосування в 

англійській термінології галузей естетичної медицини та косметології. Як 

зазначає П. Хакілл, кілька сотень двох-, трьох- або чотирибуквених 

скорочень відомо кожному лікарю, а в нашому випадку, це лікар-косметолог, 

дерамтолог, пластичний хірург, тощо (Hukill 1961). 



 

 

105  

Виникає питання про першотворення абревіатури: як вона виникає – як 

графічна чи лексична? Неможливо дати точну відповідь, адже кожна 

абревіатура починає жити своїм життям після утворення. Інколи можливий 

процес лексикалізації графічних абревіатур. Це відбувається тоді, коли вони 

починають використовуватися частіше ніж прототипи і отримують власну 

вимову. Результатом лексикалізації є власна формотворча парадигма та 

навіть можливість слугувати основою для подальших актів словотворення: 

HB – hair braider – майстер із заплітання волосся, SPF – sun protection factor – 

сонцезахисний фактор, YSL – Yves Saint Laurent – Ів Сен-Лоран, MUA – 

makeup artist – візажист, AHA – alpha hydroxy acids – альфа-гідроксикислоти, 

BHA – beta hydroxy acids – бета-гідроксикислоти, UV – Ultraviolet – 

ультрафіолет. 

Розглянемо тепер лексичні абревіатури. 

Ініціальні лексичні абревіатури – короткі за формою і ємні за змістом, 

тому представляють найпродуктивнішу групу абревіатур в англомовній 

термінології галузей КЕМ. За вимовою ініціальні ЛА можна розділити на 

алфабетизми, акроніми та звукобуквені абревіатури: 1) алфабетизми – 

кожен з компонентів абревіації читається за правилами алфавіту англійської 

мови. Виникнення цих абревіатур спричинено потребою зберегти 

інформаційно-значущі компоненти. Мінімальний склад алфабетизмів – три 

компонента, оскільки двозначні у своїй більшості не виходять за рамки 

графічі абревіатури: LFP – low fluence photoepilation – низька щільність 

енергії фотоепіляція, LCD – liquor carbonis detergens – дьогтьова мастика. В 

проаналізованій нами вибірці термінів ця модель переважає, хоча існує 

тенденція до акронімії; 2) акроніми – абревіатури, що вимовляються як 

слово, фонетична структура якого відповідає фонетичній структурі 

одноморфемних слів, а читаються відповідно до правил орфоепії конкретної 

мови. Ефект милозвучності і зручності виголошення терміна в англійській 

мові досягається, якщо між приголосними буквами стоїть голосна. Тоді 

прочитання абревіатури стає звуковим. Розглянемо приклад переходу 
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терміна-словосполучення в акронім: DOPA – dihydroxyphenylacetic acid – 

гідроксид феніл оцтова кислота, A/B – acid-base ratio – кислотно-основний 

баланс; 3) звуко-буквений варіант – це змішана форма прочитання 

абревіатури. Він представлений нечисленною групою. Основна причина 

такого прочитання – прагнення до милозвучності, зручності виголошення 

терміна: DS [di:es] – dietary supplement – біологічно активна добавка, CP 

[ci:pi:] – chemically pure – хімічно чистий. 

Наступним поширеним в неформальному професійному спілкуванні на 

рівні професійних жаргонізмів явищем в термінології КЕМ є усічення. Часто 

даний тип використовується для назви фармакологічних засобів з метою 

більш швидкого запам’ятовування. Є три типи усічення: 1) афереза – 

усічення початкових складів слова – clysis – від hypodermoclysis – підшкірне 

введення; 2) синкопа – усічення середньої частини слова – hype – від 

hypodermic syringe – шприц для підшкірних ін’єкцій; 3) апокопа – усічення 

кінцевих частин слова, наприклад: ung – від ungment – мазь. Останній 

найхарактерніший для англійської термінології в галузях естетичної 

медицини та термінології: med lab – від medical laboratory – медична 

лабораторія, op – від operation – операція, detox plan – від detoxification plan – 

план-програма детоксикації організму, який підвищує обмін речовин, корегує 

вагу, підвищує імунітет. 

Оскільки в англійській мові існує тенденція до відсікання всього, що 

заважає об’єктивному сприйняттю інформації (hun від half bun – зачіска – 

пучок із частини волося, oxylift від oxygenated lifting – кисневий ліфтинг), то 

типовими є прості усічення, без афіксації на зразок mani’s від manicures for 

the hands – манікюр, pedi’s від pedicures for the feet – педикюр, bact-y – 

bacteriology – бактеріологія.  

Частково скорочені слова складаються з вже сформованого 

ініціального скорочення та розгорнутого терміна. Хоча цей тип широко 

застосовується через свою ємність, він досить нестійкий, тому не фіксується 

в списках абревіатур: B-cell – beta-cell – бета-клітина, YAG laser – yttrium 
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aluminium garnet laser – лазер, на основі алюмо-ітрієвого гранату, RF-lifting – 

radio wave facelift – радіоліфтинг. 

Далі розглянемо слова-злитки, які утворюються шляхом поєднання 

(комбінування) двох і більше компонентів: tan-touring від self-tanner та 

contouring. 

Види абревіатур, виявлених у галузях косметології та естетичної 

медицини і класифікованих за різними критеріями, показано на рис. 2.6. 

Найдетальніша класифікація, на наш погляд, – це класифікація за 

ступенем лексичності (самостійності). Вона ділить абревіатури на два великі 

класи (графічні та лексичні), які, своєю чергою, поділяється на види. 

Основна різниця між цими двома класами полягає у тому, що графічні 

абревіатури умовні, вони не є самостійними лексичними одиницями, а 

лексичні абревіатури за статусом знаходяться на тій чи іншій стадії 

наближення до самостійних частин мови. 
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Рис. 2.6. Види абревіатур у термінології КЕМ, класифікованих  

за різними критеріями 

 

Окремого розгляду потребує утворення неологізмів в термінології КЕМ. 

Як вже зазначалося, у наш час морфологічний спосіб є одним з продуктивних 

джерел утворення термінів КЕМ. Проведене дослідження демонструє зростання 

кількості неологізмів за допомогою напівафікс -plasty: anaplasty – пластична 

хірургія, що відновлює деформації зовнішнього вигляду, blepharoplasty – 
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пластична операція на повіках, mammoplasty, а такаж mastoplasty – операція з 

корекції форми грудей, abdominoplasty – видалення зайвої шкіри та жиру на 

животі, browplasty – підтяжка брів, genioplasty – зменшення або зміна форми 

підборіддя, brachioplasty – видалення зайвих складок шкіри та жиру на руках.  

Проаналізований матеріал дозволив виокремити наступні префікси і 

напівафікси термінів-неологізмів: aero- (aerotherapy), anti- (anti-aging 

medicine, anti-aging therapy), derma- (dermabrasion, dermatoglyphic), micro- 

(microblading, micropigmentation), mega- (mega liposuction, mega laser anti 

aging skin therapy), multi- (multimask, multicollagen cream, multiuse makeup), 

nano- (nanocosmetics). 

У термінології КЕМ зустрічається суфіксальний спосіб творення 

термінів неологізмів, наприклад: highleighter – хайлайтер, bronzer – бронзер. 

Терміни-неологізми КЕМ утворюються із сполучною голосною: -о-, -e-, 

-i-: skinologie, atrophoderma, так і без її участі, у таких випадках: 1) збіг 

голосних: photoepilation (photo+epilation), dermoage (dermo+age); 2) друга 

основа починається на голосну: lichenification (lichen+ification), 

transilluminator (trans+illuminator); 3) при поєднанні основ виникає 

милозвучне поєднання приголосних: permanentmakeup (permanent + makeup), 

skinspray (skin+spray). 

Для складних термінів-неологізмів в галузях КЕМ характерні 

багатокомпонентні комбінації. Найбільш уживані багатокомпонентні моделі 

містять такі слова: free (alcohol-free spray, paraben-free, cruelty-free (makeup), 

protein-free diet), semi (semi-sheer (eye shadow), semi-mate (lipstick), semi-

permanent (makeup)), friendly (skin friendly, eco-friendly beauty products, eater-

friendly), intensive (technology-intensive, tele-intensive care). Виявлено, що 

продуктивними сьогодні є такі компоненти складних слів як eco-, friendly-, 

free-, через те, що споживачі обирають продукти з менш шкідливими 

речовинами, наприклад: alcohol free skin care product, eco-friendly cream, 

friendly soap, paraben- and silicone-free conditioner. 
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Вивчення процесів неологізації у термінології КЕМ дозволило 

виокремити наступні моделі творення складних термінів-неологізмів: 

1) Abbr+N= N: e-dermatology (неологізм, утворений за аналогією з e-mail) – 

дерматологічна консультація електронною поштою; 2)  Numeral+N(A)=N(A): 

3-panel (elastic abdominal binder) – тришаровий (бандаж для живота, що 

накладається після ліпосакції), 3-dimensional (brow, lip volume) – 

трьохвимірний (об’єм); 3) за допомогою часток (характерно для 

прикметників): built-in (bra) – вмонтований. 

Конверсія є малопродуктивним способом творення нових термінів 

КЕМ. Основною моделлю залишається N→V, за якою утворюється 

найбільша кількість термінів-неологізмів: gel – гель – to gel – нанести гель; a 

graft – трансплантат – to graft – пересаджувати тканину (органи); a diet – 

дієта – to diet – дотримуватися дієти. 

Модель – V→N (від дієслова to wash утворилися іменники (cryogen) 

wash – криогенний розчин, лосьйон) менш продуктивна, оскільки в 

англійській мові іменники переважно утворюються від дієслів шляхом 

афіксації: to implant – implantation – трансплантація. Наведені способи 

термінотворення є менш вживаним в КЕМ: a laser (N) – laser (Adj) light 

liposuction – лазерна ліпосакція, to activate (V) – activator (N) (alginate mask) – 

той, що активує альгінатну маску. 

 

2.5. Семантичні особливості англійської термінології косметології 

та естетичної медицини 

 

Лексико-семантичні відношення демонструють семантичні зв’язки між 

різними термінологічними одиницями. Вони відображають системність мови, 

оскільки зумовлені взаємодією лексичних та граматичних аспектів мовних 

одиниць. Одним із виявів семантичних відношень є синонімія. 

У загальновживаній мові синоніми виконують певну стилістичну роль. 

В термінознавстві синоніми вважаються недоліком. Синоніми обтяжують 
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пам’ять, порушуючи при цьому одну з головних вимог до терміна як 

однозначність; синоніми завжди є певною загрозою, яка виявляється в 

недоцільному використанні слів, що заважає взаємопорозумінню. 

Особливість наукового мовлення вимагає раціонального регулювання 

відповідної термінології, її стандартизації, гармонізації, уніфікації як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. Тому цілком природною 

вимогою термінологічної стандартизації є усунення надлишкової синонімії 

(Дубичинський, Васенко 2003). Проте в термінології КЕМ спостерігаються 

синонімічні пари і ряди, наприклад: nail polish – nail varnish – nail lacquer – 

лак для нігтів, cuticle pusher – cuticle trimmer – інструмент для 

відштовхування або обрізання затверділої шкіри (кутикули) на основі нігтя,  

beauty blender – beauty sponge – бюті блендер, спонж (м’який аплікатор для 

нанесення рідких за структурою продуктів декоративної косметики), 

cleanser – face wash – змивка (засіб для очищення обличчя), windswept face – 

pulled face – operated – face – витягнуте, змарніле обличчя, green beauty – 

natural cosmetics – healthy beauty – натуральна косметика. 

До синонімії підходять як за семантичними, так і функціональними 

критеріями. За семантичними критеріями це – слова-синоніми, близькі або 

тотожні за значенням, або тільки близькі, або тільки тотожні: rhinoplasty або 

nose job, eyelid surgery або blepharoplasty, abdominoplasty або tummy tuck, 

liposuction або lipo, regeneration або regrowth of lost tissues, feline eyes або cat 

eyes. За функціональним критерієм це терміни, що можуть замінюватися: 

sweating або hyperhidrosis, mycosis або fungal infection, procedures for 

correcting the deformities of the pinna (external ear) або otoplasty, breast lifts або 

mastopexy, mammoplasty або plastic surgery for the breasts. 

Синонімію КЕМ можна розглядати через призму лінгвістичних та 

екстралінгвістичних чинників, метою яких є: оминання такого явище як 

повтор, уникання застарілих назв, можливість паралельно використовувати 

термін та його дефініції, використання абревіатур або мовних символів з 

ціллю мовної економії, заміна старих понять новими, більш точними та 
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вдалими, різноманітні способи творення структури термінів, різні називання 

того самого поняття термінологічними школами та науковцями. 

Синонімія виникає тоді, коли є декілька назв, що виражають однакове 

значення. Як наслідок, утворюється синонімічний ряд. Синонімічний ряд – 

це слова, які об’єднують денотативні значення за допомогою інтегруючих 

ознак, а різняться – диференційними ознаками. В будь-якому ряді існує своє 

особливе стрижневе слово. Ознаки синонімічності слів проявляються у 

відношеннях між стрижневим словом та рештою компонентів синонімічного 

ряду (Пономарів 1991). 

Синонімічний ряд в англійській термінології КЕМ може налічувати 

різну кількість компонентів, до прикладу, наведемо семикомпонентний 

синонімічний ряд терміна freezing cannula and cryogenic needle – кріозонд: 

freezing probe, freezing needle, cooling cannula, cryosurgical probe, cryoprobe, 

cryoneedle. У вищенаведеному прикладі чітко видно три родові терміни: 

cannula, needle and probe, які служать основою для синонімії. На першому 

рівні для всіх основ атрибутом або родовим терміном є freezing, на другому – 

кожна основа має свій атрибут – cooling cannula, cryogenic needle, 

cryosurgical probe, і на третьому – елементи двох термінологічних 

словосполучень набувають скорочену форму cryoneedle і cryoprobe.  

Джерела поповнення термінологічної синонімії в термінології КЕМ 

такі: 1) слова з різних мов (грецької та латинської мов), які утворюють між 

собою пари: graft (грец.) – transplant (лат.) – трансплантант, technique 

(грец.) – method (грец.) – mode (лат.) – operation (лат.) – manipulation (лат.) – 

техніка, маніпуляція; 2) синонімія запозичених термінів: exfoliation (лат) – 

peeling (франц.) – відшарування відмерлих клітин шкіри, microblading (нім.) – 

eyebrows tattoo (нід.) – татуювання брів; 3) заміна епонімів у текстах 

синонімічними еквівалентами: Epstein-Barr virus – herpes virus – вірус 

герпеса, Urban-Schlosser-Shpohn – epithelial dysplasia – епітеліальна 

дисплазія; 4) існування професійного терміна поряд із загальновживаним 

(розмовним): forceps (проф.) – tweezers, pincers (розм.) – пінцет, graft 
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(проф.) – transplant (проф.) – “living skin” (розм.) – трансплант, cold sore 

(розм.) – herpes (проф.) – герпес; 5) евфемізми, які виражають нове 

синонімічне значення терміна: cosmetic surgery: changing your profile picture – 

biological photoshop – косметична операція, crow’s feet – laugh lines – 

wrinkles – зморшки (в кутиках очей), turkeyneck – double chin – подвійне 

підборіддя, trout pout – big plump lip – неприродньо пухкі губи (після ін’єкції 

ботоксу), nose job – rhinoplasty – ринопластика, bags – under eye puff – «мішки 

під очима», elevens – mad lines – resting face – vertical lines between the 

eyebrows – зморшки між бровами; 6) заміна розгорнутих пояснень 

синонімами-абревіаурами: glucuronic acid – GlcA – глюкуронова кислота, 

local dynamic micromassage – LDM – локальний інтенсивний масаж, citric 

acid – CIT – лимонна кислота. 

Вагомим критерієм, за яким відбираються термінологічні одиниці з 

можливого синонімічного ряду, є однозначність терміна однієї 

терміносистеми. Не менш важливими є стислість, системність, відсутність 

експресії, дериваційна спроможність, повнота вираження, мовна коректність. 

Синонімія (термінологічна дублетність) – небажане явище в термінології 

КЕМ, однак поширюється внаслідок розвитку нових галузей. 

Терміни-метафори міцно вкоренилися в термінологію галузей КЕМ, а 

їх розповсюдженість забезпечує ефективне функціонування цієї фахової 

мови. Великий потенціал метафори проявляється в соціальній функції, адже 

це яскравий стилістичний прийом, який допомагає при спілкуванні. Це легко 

прослідкувати в субгалузях КЕМ, де формуються асоціативні пари, які 

забезпечують надійну фіксацію інформації, наприклад: “sweet” anti cellulite 

massage, nourishing cream, teardrop breast implants, mesotherapy gun, feline 

eyes, fish lips. 

Зупинімося на семантичному способі творення термінів, а саме 

метафоричному перенесенні, адже цей спосіб є невід’ємною частиною будь-

якої терміносистеми. Згідно з твердженням Р. Гоффмана, метафора «може 

бути використана як знаряддя опису і пояснення в будь-якій сфері: в 
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психотерапевтичних бесідах і в розмовах між пілотами авіаліній, в 

ритуальних танцях і в мові програмування, в мистецтві і в квантовій 

механіці. Метафора, де б вона нам не зустрілася, завжди збагачує розуміння 

людських дій, знань і мови» (Hoffman 1985). 

У 1980 р з’явилася праця Дж. Лакоффа і М. Джонсона «Метафори, 

якими ми живемо», у якій учені піддають сумніву класичні погляди на 

поняття метафори й доводять, що метафори лежать в основі людського 

мислення й повсякденного спілкування. Метафори представлені як концепти, 

крізь призму яких людина сприймає навколишній світ (Lakoff 1993). 

Метафора привертає увагу адресата, адже вона є «порушенням логічного 

порядку в мові» (Арнольд 1990),  дає оцінку фактам і подіям, оскільки процес 

метафоризації передбачає виникнення оцінних смислів, формує «необхідне 

ставлення до дійсності» (Емельянова 2008). 

Визнання метафори – це застосування її в терміносистемах різних 

галузей знань, в тому числі і КЕМ, адже метафори насичують фахові мови 

яскравими, зрозумілими термінами. 

У процесі метафоризації використовується наявна лексика, яка 

переосмислюється і застосовується до нових об’єктів. Для номінації 

спеціальних понять за зовнішньою чи функціональною подібністю 

найчастіше використовують загальновживані слова, що позначають об’єкти 

живої природи (root, petal), побутові предмети (arch (укр. арка) – arched 

eyebrows, bow (укр. лук) – Cupid’s bow, circle (укр. круг) – under eye circle). 

Отже, метафора – це завжди порівняння: емітоване, приховане і 

переосмислене значення зіставляється тут з його буквальним значенням на 

основі внутрішньої форми, яка лежить в основі порівняння (Васильева 2010). 

Лінгвісти вважають, що метафори є також основною формою мислення 

первісної людини (Кіс 2000) і тому несуть на собі відбиток культури, 

етнічних та соціальних особливостей носіїв мови. Аналіз метафори певної 

сфери дозволяє осягнути основи становлення термінології цієї галузі, 

встановити її часові етапи розвитку. 
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Класифікації метафор за різними принципами систематизують мовні 

засоби. Метафоричні перенесення, що базуються на асоціаціях за подібністю, 

стали основою класифікацій метафор галузей КЕМ. 

Розглянемо наступну класифікацію термінів-метафор КЕМ на основі 

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

лазерний промінь, що схожий за формою на шпагу, feline eye – котяче око 

(макіяж очей, за формою подібних до котячих, в якому кутики максимально 

витягують до скронь), doughnut-shaped distance lens – лінза у формі пончика; 

2) за структурою: emery board – пилочка для нігтів (структура пилочки – схожа 

на наждачний папір, але трохи м’якша; за формою вона подібна на дошку), light 

chain – структура поліпептидного ланцюга, що має просту будову, heavy chain – 

структура поліпептидного ланцюга, що має структуру, схожу на ланцюг; 3) за 

якістю: lit – освітлений, сяючий (про макіяж вилиць, якісна характеристика 

якого випливає з дії хайлайтеру, що надає блиску), wonder drugs (the 

sulphonamide antibiotics) – антибіотики сімейства сульфаніламідів, дія яких 

«чудодійна»; 4) за принципом дії: key-hole surgery – хірургічні операції з 

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

щілину замка; cut crease eye makeup – макіяж очей у формі розрізаної складки 

(принцип дії полягає у тому, що використовують контрастні світлі і темні 

відтінки, щоб візуально «розрізати» кут ока); 5) за функцією: non-touring – 

нонтуринг (основна функція макіяжу полягає у відсутності, що передається 

заперечною часткою non, контурингу (англ. contouring)), ultrasonic scalpel – 

ультразвук у ролі скальпеля. Зазначимо, що при дослідженні метафор КЕМ 

можливі різні класифікації.  

Окрім метафоричного перенесення, зустрічаємо метонімічне, яке є 

різновидом найменування нових понять КЕМ. Якщо метафора реалізується 

через асоціації за подібністю, то метонімія – внаслідок асоціацій за ознакою 

суміжності (поняття, пов’язані часом, окремим колом явищ, порядком та 

іншими відношеннями), а також заміна назви предмета власним іменем на 

основі суміжності між ними, наприклад: Kardashian make up – макіяж 
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Кардашіан замість applying tonal cream to the whole body, heavy face contouring, 

applying powdered products on top of creamy – нанесення тонального крему на 

все тіло, ретельний контуринг обличчя, нанесення пудрових засобів поверх 

кремоподібних, apply eye makeup замість apply mascara on eyelashes and 

eyeshadow on eyelid – намалювати вії тушю, а повіки – тінями. 

Засновники групи “Pragglejaz” (Steen 2002) (її утворено з перших букв 

імен десяти науковців-учасників групи) запропонували метод розпізнавання 

метафорично забарвлених слів (MIP – Metaphor Identification Procedure) в 

тексті, який був розроблений для того, щоб чітко відмежовувати метафору та 

інші вторинні номінації, в тому числі метонімію. Метонімії властива 

переважно референційна функція, що дозволяє одне значення замінювати 

іншим. Асоціації за суміжністю понять, які зумовлюють метонімічне 

перенесення найменування, вирізняються різноманіттям. Метонімія 

відображає постійні контакти між об’єктами й типізується, створюючи 

семантичні моделі багатозначних слів. Проте за допомогою метонімії 

утворена незначна кількість термінів і термінологічних словосполучень 

КЕМ. 

Метонімічні транспозиції у межах КЕМ можуть відбуватись у таких 

напрямках: процес – предмет (nutrition – «дія зі значенням живити» та «те, 

чим живиться шкіра»); предмет-процес mask – «марлева пов’язка на ніс і рот 

для захисту від інфекції» /«косметична процедура»); процес-операція 

(transplant – «дія за значенням пересаджувати, пересадити» / «хірургічна 

операція: заміщення тканин або органів власними чи взятими з іншого 

організму»); метод – засіб (cosmetic – «заходи щодо догляду за шкірою, 

волоссям, нігтями» / «засоби для надання краси і свіжості обличчю та тілу 

людини»); засіб-процес (lotion – «рідкі лікарські форми для місцевого 

застосування» / «лікувальні процедури: місцева дія рідини на уражену 

ділянку»; dust – «найдрібніший порошок для зовнішнього недозованого 

застосування» / «посипання чого-небудь; покривання тонким шаром чогось 

сипкого»); орган – деформація органа (nose – «непарний орган» / saddle nose 
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«деформація зовнішнього носа, яка характеризується наявністю западини у 

середній частині спинки»). 

Один з регулярних принципів найменування понять з протилежним 

змістом в термінології КЕМ є антонімія. Антоніми займають вагоме місце в 

термінології, адже будь-яке явище, поняття, предмет сприймається глибше та 

яскравіше під час зіставлення чи протиставлення, віднаходження антитези, 

діаметрально протилежного значення.  

Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням, однак 

поєднані певним спільним фактором. Зазначимо, що антоніми – це термінні 

одиниці, які позначають не будь-які протилежні поняття, а обов’язково поняття 

співвідносні, тобто ті, які належать до одного і того самого ряду явищ 

об’єктивної дійсності, об’єднаних змістом на основі їхнього протиставлення 

(Булик-Верхола 2000): іnvasive – noninvasive належать до слова “method”, 

hydration – dehydration належать до слова “effect”, surgical – nonsurgical 

узгоджуються зі словом “procedure”. Зазначені пари слів об’єднуються 

спільними родовими семами, але виражають протилежнe значення. 

Антоніми – це один з видів еквіполентної опозиції, який активно 

виявляється в термінології КЕМ: non touring – contouring, glossy lipstick – 

matte lipstick. 

Існує лексична та словотвірна антонімія, яка розрізняється способом 

вираження антонімічних відношень та виражається контрарним і 

комплементарним різновидом логічної протилежності. Вона є основою для 

виокремлення таких семантичних класів антонімів: комплементарні, 

контрарні і векторні (Русанівський, Тараненко, Зяблюк 2004). 

Контрарні антоніми (від лат. contrarius «протилежний») виражають 

якісну протиставленість і утворюють градуальні опозиції. Між ними є 

проміжний член (хоч би один): dry skin – combination skin – oily skin, deep 

lines – fine lines – no lines.  

Комплементарні антоніми (від лат. complementum "доповнення") 

доповнюють один одного до родового і є граничними за своїм характером. У 
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них немає середнього (проміжного) члена. Заперечення одного з них дає 

значення іншого: intrinsic aging – extrinsic aging, elastic skin – dimpled skin. 

Векторні антоніми (від лат. vector «той, що несе») виражають 

протилежну спрямованість дій, ознак, властивостей: breast augmentation – 

breast reduction.  

В термінології КЕМ можна виокремити префіксальні антоніми, які 

утворюють протилежні значення додаванням префіксів: post, pre, de, in (un), 

anti, non (no): epilation – post-epilation, liposuction – post liposuction, epilation – 

pre-epilation, liposuction – pre-liposuction, hydration – dehydration, 

pigmentation – depigmentation, activate – deactivate, organic – inorganic, 

dermatitis – antidermatitis, aging – antiaging, needle mesotherapy – no-needle 

mesotherapy, absorbent – non-absorbent. 

В антонімічні відношення вступають різнокореневі терміни-слова 

(organic/mineral, concentrate/diluted, flexion/extension). Спільнокореневі 

терміни-слова – це антонімічні пари, які мають однакову основу, а термін-

опозит утворюється за допомогою заперечних, вказівних, кількісних 

префіксів (a-, an-, anti-, de-, des-, in-, un-, contra-, non-, ante-, extra-, intra-, 

post-, hyper-, micro-, super-, ultra-): 1) заперечні префікси: 

vitaminosis/avitaminosis; organic/anorganic; inflammatory/antiinflammatory; 

indication/contraindication;contamination/decontamination;assimilation/dessimila

tion, stability/instability, soluble/insoluble; protected/unprotected; 

infectious/noninfectious; 2) вказівні: flexion/anteflexion; cellular/extracellular; 

venous/intravenous, cutaneous/intracutaneous; mastectomy/ postmastectomy; 

3) кількісні: hydration/hyperhydration; trauma/microtrauma; 

secretion/supersecretion; virus/ultravirus. 

Елементарною одиницею антонімічного протиставлення, як і в 

синонімії, є значення слова, через що одне й те саме багатозначне слово може 

належати до різних антонімічних пар і рядів: to slim face – нанести макіяж, 

який візуально видовжить обличчя, to plump face – нанести макіяж, який 
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візуально надасть обличчю привабливої випуклості – в термінах антонімічної 

пари використовується слово face. 

Коли одне слово поєднує в собі протилежні значення – це 

внутрішньослівна антонімія, наприклад, слово transplantation має такі 

значення “to transfer (an organ or tissue) from one part or individual to another”, 

“to lift and reset (a plant) in another soil or situation”, “to remove from one place 

or context and settle or introduce elsewhere”.  

Антонімічні відношення сприяють глибокому проникненню в сутність 

протиставлюваних понять, дають змогу цілісно та системно сприймати 

наукову інформацію, визначаючи місце кожного терміна в 

терміносистемі (Булик-Верхола 2000). 

В термінології КЕМ спостерігається і явище паронімії. Пароніми – це 

слова, подібні за морфологічною будовою, але різні за значенням (Білодід 

1970-1980), наприклад: acne – arcane, ascetic – aesthetic, pour – pore.  

Пароніми в англійській мові поділяються на різнокореневі та 

спільнокореневі. Втім, тут доцільно розрізняти два типи паронімів: 1) такі, 

що за формальної схожості мають суттєві семантичні відмінності (іноді 

значення таких слів є протилежними): plane (площина, розріз у ході 

пластичної операції) – plain (блідий, «аристократичний» колір шкіри), facial 

(лицьовий, косметичний) – fascial (відділення всередині шкіри, яка містить 

м’язи і нерви і оточена фасцією) – faucial (arches) (порожнина в задній 

частині рота, що веде в глотку), caruncle (бородавка) – carbuncle (карбункул 

((в народі – чиряк) – розлите гнійно-некротичне запалення глибоких шарів 

дерми)), psilosis (випадіння волося) – cillosis (спазм, посмикування повіки), 

epilation (усунення небажаного волося разом із цибулиною) – depilation 

(усунення небажаного волосся, без волосини, наприклад, за допомогою 

гоління); 2) ті, семантика яких не має принципових розбіжностей, а 

відповідні афікси засвідчують певні відтінки основних значень: epilation 

(епіляція) – epilator (епілятор), foamless (той, що не піниться) – foaming (той, 

що піниться). Саме другий тип паронімії може за певних обставин 
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зумовлювати синонімічні чи псевдосинонімічні відношення між 

відповідними лексемами (Білодід 1970-1980). 

Розмежування формально чи семантично подібних (але не 

взаємозамінних) терміноодиниць, тобто термінів-паронімів і термінів-

псевдосинонімів, для наукової мови значно важливіше, аніж для мови 

загальнолітературної. Це пов’язано з тим, що у разі неправильного 

використання загальновживаного пароніма чи псевдосиноніма виникає, як 

правило, мінімальне спотворення змісту висловлювання і йдеться про 

стилістичну неточність. У фаховій мові така «стилістична неточність» 

зумовлює встановлення некоректних семантико-поняттєвих відношень і 

значну деформацію висловлювання, що нерідко призводить до незворотної 

втрати наукової інформації (Вакуленко 2013). 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. 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. 

Здійснені кількісні підрахунки свідчать, що класичні мови активно 

наситили склад термінології КЕМ. Помітне місце у збагаченні англійської 

термінології КЕМ посідає французька мова, проте з інших мов (німецької та 

інших) запозичено незначну кількість термінологічної лексики. 

Історичне ядро термінології КЕМ становлять базові, стабільні 

елементи, які структурно і семантично незмінні протягом тривалого часу. 

Окрім того, виявлено іноваційні процеси неологізації, що відбуваються під 

впливом розвитку науки і техніки, появи нових технології саме в галузях 

КЕМ та нових соціальних явищ, що мають як позитивне, так і негативне 

значення для суспільства. Процес неологізації оновлює та збагачує 
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термінологію КЕМ, що зумовлює динаміку її розвитку сьогодні. 

Проаналізовані лексичні інновації у терміносистемі КЕМ демонструють 

широкий тематичний діапазон. 

2. Проведений аналіз структури термінології косметології та естетичної 

медицини 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 косметології та естетичної медицини є «декоративна 

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

косметологічних недоліків», «інвазивні методи та способи корекції 

косметичних недоліків», які представлено вузькоспеціальними термінами. 

3. 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, що можуть розподілятися до найменшої неподільної 

семантичної структури.  

4. Основними способами творення лексичних одиниць КЕМ є 

синтаксичний, морфологічний та морфолого-синтаксичний.  

В термінології КЕМ терміни-словосполучення займають особливе 

місце через високу інформативність та точність. У ній переважають двослівні 

словосполучення, які будуються за чотирма виявленими структурними 

моделями: NN, AN, VedN, VingN. Найчастіше вживаються атрибутивні 

двокомпонентні терміни-словосполучення, що складаються з вираженого 

іменником стрижневого слова та залежного елементу. Найпродуктивнішою 

моделлю є NN, а АN посідає друге місце за кількістю утворених 

безприйменникових термінологічних одиниць. Трикомпонентні 

термінологічні одиниці утворені на базі двокомпонентних за допомогою 

приєднання нового елемента; вони характеризуються тісними структурно-
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семантичними відношеннями. Чотирьохкомпонентні терміни побудовані за 

трьома моделями. Аналіз виявив незначну їх кількість, що зумовлено 

незручністю вимови і написання подібних багатокомпонентних термінів. В 

особливу групу виділені терміни із складовим визначенням, яке пишеться 

через дефіс. Також, виокремлено та описано терміни-прийменникові 

поєднання, які містять у своїй структурі прийменник. 

Морфологічний спосіб термінотворення характеризується 

використанням афіксів (суфіксів та префіксів). У дослідженні виокремлено 

найпродуктивніші моделі формування термінів КЕМ, у яких 

використовуються прикметникові суфікси (-less, -ize) та іменникові (-age, -

ion). Виоремлено наступні продуктивні напівафікси: tele-, derma-, mega-, 

hydro-anti-. Однак в ідеальному вигляді термінотворення шляхом суфіксації 

або префіксації відбувається зрідка. Частіше використовується суфіксально-

префіксальний спосіб, що будується за моделлю pref+N+suf=N. 

До морфологічного способу термінотворення КЕМ також належать 

епонімічні назви. Епонімічна номінація хвороб, методів та процесів 

лікування є найпоширенішою. Епоніми КЕМ найчастіше представленні 

двокомпонентними словосполученнями.  

Ще одним продуктивним способом творення термінів КЕМ є 

абревіація, яка належить до морфолого-синтаксичного способу 

термінотворення. У роботі здійснено розподіл термінів-абревіатур КЕМ за 

критеріями ступеня семантики та ступеня лексичності. Виявлені види 

абревіатур класифіковано за різними критеріями. 

5. Окремий розгляд утворення неологізмів в термінології КЕМ показав, 

що у цьому процесі активну участь беруть суфіксальні (-derma, -plasty) та 

префіксальні (aero-, trans-, multi- ) елементи складних термінів. Зустрічається 

суфіксально-префіксальний спосіб, який реалізується за моделлю 

pref+N+suf = N. Найпродуктивніші моделі творення неологізмів КЕМ на 

основі складання основ – N+N = N та A+N =A. Терміни-неологізми КЕМ 

утворюються також зі сполучною голосною -о-, -e-, -i- і без участі сполучної 
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голосної у ряді випадків. Також продуктивними є такі напівіафкси: friendly-, 

eco-, free-. 

6. Хоча синоніми обтяжують пам’ять, порушуючи при цьому одну з 

головних вимог до терміна – однозначність, проведений аналіз термінології 

КЕМ виявив певні синонімічні пари і ряди. 

Також в термінології КЕМ широко представлені метафора та метонімія. 

Термінологічна метафоризація – це закономірне явище, що посідає важливе 

місце у формуванні нових термінів КЕМ, коли йдеться про поняття, які досі 

не були номінованими. Англійські терміни-метафори КЕМ зазнали значного 

впливу класичних (давньогрецької та латинської), французької та німецької 

мов. У дисертації запропоновано класифікацію термінів-метафор КЕМ на 

основі критерію подібності за формою та виглядом, структурою, якістю, 

принципом дії та функцією. 

Метонімічне перенесення є різновидом найменування нових понять 

КЕМ, що реалізується на основі асоціації за ознакою суміжності, заміні назви 

предмета власним іменем на основі суміжності між ними. 

Вагоме місце в термінології КЕМ належить антонімам. Існує лексична 

та словотвірна антонімія, яка розрізняється способом вираження 

антонімічних відношень та виражається: контрарними, комплементарними та 

векторними антонімами. В термінології КЕМ виокремлено префіксальні 

антоніми, які утворюють протилежні значення додаванням префіксів (post, 

pre, de, in (un), anti, non (no)). У ній також виявлено явище паронімії. 

Результати дослідження висвітлені у таких публікаціях автора (Бойко 

2015а; 2015б; 2015 в; 2016ф; 2016б; 2016в; 2017а; 2017б; Boyko 2017). 

 

 

 



 

 

124  

РОЗДІЛ 3 

ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

У цьому розділі розглянуто, у порівняльному аспекті, якісні та кількісні 

особливості функціонування термінологічних одиниць КЕМ в у трьох 

корпусах різностильових та різножанрових текстів – медійних, наукових та 

науково-дидактичних. Наведено фрагменти текстів ілюстративного 

матеріалу. 

 

3.1. Різножанрові тексти як комунікативні сфери функціонування 

термінів косметології та естетичної медицини 

 

Відомий термінознавець А. В. Лемов наголошує, що кількість праць, у 

яких досліджено терміни в тому вигляді, як їх зафіксовано у словниках, 

набагато більша за кількість досліджень, присвячених особливості 

функціонування терміна в тексті (Лемов 2000). Основну увагу, як вважає 

К. Д. Діброва, надано терміну у сфері фіксації, а сфера функціонування 

нерідко вважається несуттєвою (Диброва, Ступин 1987). Але не враховувати 

сферу функціонування термінів неможливо, тому що це, на думку 

В. П. Даниленко, природне вживання термінології; це те основне джерело, де 

з’являються нові терміни, які набувають обґрунтування та права на життя 

(Даниленко 1977; Кияк 2008; Циткина 1988; Antal 1963; Brunner 1966; 

Klasson 1977). 

Заради справедливості слід зазначити, що існує певна кількість 

досліджень, присвячених функціонуванню термінів в різних, у тому числі, 

неспеціальних контекстах, зокрема художньому і газетно-публіцистичному, 

фахових текстах (Дуда 2001; Жидкова 2007; Кияк 2008; Коваль 1970; 

Крохмальна 2016; Лутцева 2008; Мистюк 2013; Орлова 1990; Прима 2016; Ци 

Ванчжи 2006; Циткина 1988; Яхонтова 1991; Antal 1963; Brunner 1966; 
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Klasson 1977). Продовжуючи традицію функціонально-стилістичного аналізу 

ролі термінів у текстах, ми пропонуємо дослідження прагмастилістичних 

функцій термінології КЕМ в трьох групах різножанрових текстів, що 

репрезентують три комунікативні сфери – медійну. наукову та науково-

дидактичну. 

Варто зазначити, що всі терміни, ґрунтуючись на лексичних одиницях 

як на мовному субстраті, виконують базові функції слова: номінативну, 

сигнифікативну, комунікативну, прагматичну (Серебренников 1972). Мета 

нашого дослідження – виявити передусім особливі функції термінів КЕМ, 

зумовлені жанровими та прагматичними особливостями текстів, в яких вони 

функціонують. Оскільки ми будемо оперувати тут термінами «жанр» і 

«стиль», то коротко зупинимось на їхніх сутнісних характеристиках та 

взаємозв’язку.  

Сучасне бачення жанру як важливої категорії гуманітарних наук 

закладено в працях відомого російського вченого М. М. Бахтіна, який 

запропонував таке визначення жанрів: «Певна функція (наукова, технічна, 

публіцистична, ділова, побутова) і певні, характерні для кожної сфери умови 

мовленнєвого спілкування породжують певні жанри, тобто певні, відносно 

стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлювань» (Бахтин 

1979, с. 241-242). Як можна побачити, у цій відомій дефініції головний 

наголос зроблено на зв’язку жанрів з різними комунікативними сферами та 

на їхній функціональній природі. Більше того, вчений наголошує, що жанри 

нерозривно пов’язані зі стилями, тобто з певною сукупністю або 

підсистемами мовних засобів, що об’єднані спільною функцією або 

спільністю сфери вживання (Яхонтова 2009, с. 38). На його думку, всі мовні, 

чи функціональні стилі є не що інше, як жанрові стилі визначених сфер 

людської діяльності і спілкування. У кожній сфері побутують і 

застосовуються свої жанри, що відповідають конкретним умовам даної 

сфери; цим жанрам і відповідають визначені стилі (Бахтин 1979). 
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За В. Г. Кузнєцовим, жанри є однією з найскладніших типологічних 

категорій функціональної стилістики, що включають в себе 

екстралінгвістичні ознаки комунікативно-прагматичного характеру і 

лінгвістичні ознаки. Їх кореляцію з різними функціональними стилями 

Т. В. Яхонтова пояснює так: «…Жанри володіють стильовим аспектом, 

вбирають у себе стиль як узагальнення рекурентних рис своїх конкретних 

текстових реалізацій, а стиль як абстракція цих рис, як певне “надтекстове”, 

“наджанрове” явище оформлюється, маніфестується у жанрах, тобто 

“володіє” жанрами, “розпадається” на жанри (Яхонтова 2009, с. 122). Отже, 

якщо жанр – це форма реалізації стилю, то його можна трактувати як 

функціонально-стилістичну єдність, яка характеризуються певним способом 

відображення дійсності, єдністю структурної і композиційної організації 

(Кузнецов 1991). 

Виходячи з ідеї нерозривного зв’язку між жанрами, комунікативними 

сферами, в яких вони породжуються, та відповідними їм функціональними 

стилями, ми дослідили стилістичні функції термінів КЕМ з позицій 

міждисциплінарного напряму – прагмастилістики, яка інтегрує 

прагматичний та стилістичний підходи. Як зазначає Л. Р. Безугла, прагматика 

і стилістика розрізняються об’єктами дослідження і, як наслідок, 

глобальними підходами. Якщо об’єктом прагматики є мовленнєва діяльність 

комуніканта, яка зумовлює антропоцентричність досліджень у цій галузі, то 

об’єктом стилістики є стилістичні аспекти мовних одиниць різного рівня, 

тобто цей напрям можна вважати лінгвоцентричним (Безугла 2014, с. 8). 

Прагмастилістика інтегрує ці два підходи, що акцентують подані нижче 

дефініції. Слід зазначити, що хоча існують дещо різні тлумачення 

прагмастилістики, усе ж найбільш придатними, принаймні для нашого 

дослідження, видаються такі два визначення цього напряму: 

«Прагмастилістика … вивчає закономірності мовленнєвого впливу на 

адресата в певних ситуаціях спілкування…» (Кожина 2008, с. 34); 

«Прагмастилістика вивчає жанри мовлення, які створюють ту предметну 
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область, в якій стилістика й прагматика максимально зближуються» (Безугла 

2014, с. 9). В контексті такої інтерпретації трактуємо прагмастилістичні 

функції КЕМ в різножанрових текстах як функції, обумовлені 

комунікативною специфікою жанрів в аспекті впливу на адресата. Аналіз 

проведено на матеріалі трьох текстових корпусів.  

Оскільки з’ясування функціональних особливостей термінів КЕМ в 

різних типах текстів потребує обізнаності з відповідними контекстами, то 

дослідження розпочинається з виявлення комунікативно-прагматичних та 

жанрово-стильових характеристик медійних, наукових та науково-

дидактичних текстів. 

 

3.2. Прагмастилістичні функції термінів косметології та естетичної 

медицини в медійних текстах 

 

3.2.1. Ключові ознаки медійних текстів 

 

Згідно з популярним визначенням, масмедіа – це радіо, телебачення, 

друковані видання, яким притаманні спільні ознаки: спрямованість до 

масової аудиторії, доступність, корпоративний характер виробництва 

(Землянова 1999). Масмедіа реалізуються у медіатекстах – динамічні складні 

одиниці вищого порядку, за допомогою якої здійснюється мовне спілкування 

в сфері масових комунікацій (Кузьмина 2014). Отже, термін медіатекст 

розглядається як гіперонім для ряду таких термінів, як газетний текст, 

публіцистичний текст, журналістський текст, текст Інтернету та ЗМІ, теле і 

радіо текст, рекламний текст, PR-текст. Ключові сфери його 

функціонування – журналістика, реклама і піар (Кузьмина 2014). 

Медіатекстам присвячені праці багатьох українських та зарубіжних 

науковців (Бехта 2006; Валігура 2005; Добросклонская 2008, Кузьмина 2014; 

Містюк 2013; Солганик 2005; Черемхівка 2015; Шаповалова 2003; E. Abel; 

R. Bauman 1992; Bennett, Gumperz 1980; Dyer 1982; Ehmer 1996; Flader 1975; 

Morris 1996; Dijk 1976), які розглядають сучасні масмедіа – телебачення, 
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Інтернет, пресу, радіо як медіатехнології, що несуть інформацію найширшій 

аудиторії. Тож, медіатекст – це різнорівнева структура, яка об’єднує 

різнопланові вербальні, візуальні, аудіовізуальні та інші компоненти в 

єдиному смисловому просторі, що відповідає інноваційним настроям у 

суспільстві. За Г. Я. Солгаником, мовні особливості таких текстів спрямована 

на масову аудиторію (Солганик, 2005).  

Особливість медіатекстів визначається зовнішніми умовами, які на 

нього впливають (екстралінгвістичні фактори). До них належать передусім 

характер інформації, яка транслюється масмедіа. Масмедіа виступає 

медіатором в процесі передачі інформації, ретельно добираючи та 

застосовуючи власний спосіб подачі, що має певний вплив на цільову 

аудиторію. Другою характеристикою масмедіа є масове “виробництво”, 

одноразовість текстів, оскільки рівень актуальності та новизни масмедійних 

текстів визначається «датою випуску». Авторство у медійних текстах також 

має своєрідний характер. В укладанні медійного тексту задіяні журналісти, 

які збирають інформацію, редактори, які здійснюють відбір корисного 

матеріалу за певними темами для конкретної цільової аудиторії), режисер 

(контроль над процесом видання), монтажери (сполучення частин в єдине 

ціле) та ін (Кузьмина 2014). 

Для медіатекстів характерна обмежена форма інтерактивного 

спілкування, що тягне за собою мінімальний, обмежений або майже 

відсутній зв’язок з адресатом, віддалений у часі і просторі, що має 

імітаційний характер (сучасні інтерактивні форми в ЗМІ принципово не 

змінюють загальної картини). Технічні засоби при створенні медіа текстів не 

лише передають інформацію, а і виконують функцію структурування 

інформації та формування денотативного характеру текстів. Це так звана 

«упаковка» контенту, яка надає відтінків, перетворює саме повідомлення. 

Так, наприклад, одна і та ж новина по-різному висвітлюється в різних 

друкованих, радіо-, теле- і Інтернет-текстах (Кузьмина 2014). 
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Різноманіття медійних текстів зумовило необіхдність їх типологізації з 

різних позицій. Сучасні класифікації медіатекстів, як правило, беруть до 

уваги різні критерії, у тому числі ознаки та особливості текстів, їхні функції, 

структуру, семіотику тощо (Солганик 2005). 

На основі низки досліджень (Добросклонская 2008; Майданова 2006; 

Солганик 2005; Freedman 2006) можна виокремити такі базові критерії 

типологізації медійних текстів: 

1) за типом написання медіатексти поділяються на авторські та 

колективні. До авторських належать тексти, які містять різноманітні 

медіаматеріали та обов’язкові посилання на одноосібне авторство. 

Колегіальні ж, навпаки, не зазначають авторства для підсилення вагомості 

характеру медіакорпорації;  

2) за фактурою розрізняються вербальні та невербальні медіатексти, 

проте продуктивною вважають їхню комбінацію – креалізований текст 

(текстове утворення, у якому поєднуються словесні елементи та елементи, 

що належать до інших знакових систем). Яскравими прикладами таких 

текстів є рекламні тексти, логотипи, буклети та брошури;  

3) за джерелом розповсюдження тексти розподіляються на друковані, 

радіо, телемедіатексти, а також Інтернет медіатексти. Кожен з цих каналів 

має свої медійні особливості, які впливають на зміст медіатексту та на форму 

передачі.  

Сьогодні найпотужнішим медіаканалами є Інтернет, радіо та 

телебачення. Інтернет має такі властивості: інтерактивність (забезпечується 

діалог, взаємодія, зворотній зв’язок між користувачами Інтернет-мережі, на 

відміну від традиційних масмедіа), мультимедійність (можливість об’єднати 

візуальні, звукові, друковані та відеокомпоненти різноманітних типів 

масмедіа, залучення різних цифрових форматів, модульність), відсутність 

посередників (кожна особа, що має доступ до комп’ютера та Інтернет-зв’язку 

може безперешкодно опублікувати ту чи іншу інформацію) (Morris 1996). 
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Типовими ознаками радіокомунікації є швидкість передачі інформації, 

дистанційність, опосередкованість, всеосяжність, масовість слухацької 

аудиторії, відсутність візуалізації (Кузьмина 2014). 

Телебачення, яке має великий вплив на всі верстви населення, 

транслює безперервний потік інформації, що передається споживачеві з 

величезною швидкістю, одночасно по декількох каналах. Сьогодні телетекст 

є проявом сучасної культури, у якому закладено сильне, органічне для 

людської природи тяжіння до синкретизму, видовищності, намагання відійти 

від одноманітності у сприйнятті світу. Це – група узгоджених знаків, 

символічна структура, відкритий семіотичний простір, де взаємодіють різні 

культурні коди (Бабенко 2008). 

Функціонально-жанрові типи англійських медійних текстів включають 

такі групи, як інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні (features), 

рекламні та піар-жанри. Жанри виконують функцію регулювання як для 

автора, так і для адресата: вибір певного жанру обмежує форму медіатексту для 

автора, а для адресата прогнозує очікування та дозволяє сформувати гіпотези 

про текст. Проте, дотримуватися єдиної класифікації жанрів неможливо, адже 

постійно відбувається дифузія жанрових форм та їхня конвергенція, 

з’являються нові інтегровані жанри (наприклад, інфотейнмент, ед’ютейнмент). 

Часто медіатексти ділять за палітрою тем: політика, бізнес, фінанси, спорт, 

культура, події, а також події, які в англомовній журналістський практиці 

прийнято називати human interest stories (Dominic 1993). 

Засоби масової комунікації здійснюють значний вплив на свідомість 

певної цільової аудиторії. Під їхнім впливом відбувається формування 

світоглядних стереотипів та моделі поведінки, передача естетичних 

цінностей та смаків. Надзвичайно популярним видом медійної комунікації є 

англомовні жіночі журнали, які налічують мільйонні аудиторії. 
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3.2.2. Жіночий журнал як вид масмедіа 

 

Незаперечним фактом є те, що на сучасному інформаційному ринку 

жіночий журнал (glossy magazine) – це один з найбільш широко 

представлених, динамічних сегментів, що має давню традицію. 

Glossy magazine відкрив нову еру в спілкуванні міжнародної жіночої 

спільноти: він виявився здатним об‘єднувати жінок на основі спільності їхніх 

інтересів. Жіночі журнали орієнтовані на різноманітний сегмент потенційних 

споживачів: аудиторія з певним стилем життя та статусом; аудиторія з різним 

матеріальним статком; аудиторія за різними віковими групами; аудиторія, що 

складається з соціально-демографічних жіночих груп з різними життєвими 

цінностями та культурними вподобаннями (Шилина 2012). 

З появою нових соціальних ролей жінок з’являються і нові за 

концепцією журнали. Однією з основних функцій цих видань є функція 

соціалізації, яка сприяє процесу включення жінок в життя суспільства. 

Журнал виступає провідником, за допомогою якого сприймається соціальний 

досвід або інформація. З одного боку, за допомогою журналів відбувається 

процес засвоєння соціальних норм і цінностей, зразків поведінки, прилучення 

до культури, навчання і виховання необхідних для успішного 

функціонування в суспільстві, а з іншого – створюється ілюзорний, 

ірреальний, міфічний світ (Шилина 2012). 

Статті в англомовних жіночих журналах володіють здатністю 

відволікати від серйозних соціальних проблем. З урахуванням інтересів 

аудиторії тексти таких статей аполітичні, легкі для сприйняття, насичені 

рекламою. Їхньою основною особливістю є розкриття теми для певної 

цільової аудиторії, обговорення таких тем, які не піднімають в інших 

виданнях. Статті в жіночих журналах нерідко токаються питань здоров’я та 

краси, огляду препаратів, високих технологій та сучасного обладнання в 

галузях КЕМ, корекції помітних дефектів зовнішнього вигляду людини. 
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Одним з негативних моментів цих видань є нав‘язування еталонів-

стереотипів, які стосуються зовнішнього вигляду читачок, їхнього іміджу.  

З жанрознавчих позицій англомовний жіночий журнал можна 

розглядати як макрожанр (Яхонтова 2014), тобто такий, що охоплює низку 

жанрів (статті, рекламу, інформаційні повідомлення), спрямованих на 

задоволення інформаційних, психологічних, емоційних, естетичних та 

розважальних потреб сучасної жінки. 

Характерною особливістю мови статті жіночого журналу, з одного 

боку є те, що це – різновид мови ЗМІ, а з іншого – мова жінки-сьогодення. 

Тому статті в англомовних жіночих журналах мають низку 

мовностилістичних рис, які ми висвітлемо нижче на прикладі текстів статей, 

що містять матеріали, присвячені темам КЕМ. 

Поділяючи думку Р. І. Крижанівської, наголосимо на функціонуванні 

займенника we, яке сприяє формуванню відчуття приналежності до групи 

людей, з однаковими інтересами, цінностями та поглядами. Найчастіше цей 

займенник використовується у статтях-обговореннях, що стосуються 

проблем здоров’я та краси, помітних зовнішніх дефектів шкіри та тіла, опису 

методів та засобів їх усунення. Займенник we об’єднує читача, автора та всю 

редакцію видання в один колектив, що робить проблему відчутно меншою, 

адже з нею «мають справу» всі учасники (Крижанівська 2015). Та все ж 

домінувальною є роль редакції, оскільки саме вона дає авторитетні поради: 

“Don’t be afraid to go bare,” we say, “imperfections and all.” We suggest making 

the most of your skin-care routine by skipping the foundation and instead layering 

on a hardworking moisturizer, such as La Mer’s soft cream. Investing in regular 

facials or peels can create a smooth, even canvas that doesn’t require many add-

ons. And when skin is naturally luminous, it’s easy to multitask “by using any 

lipstick on lips, cheeks and eyes. We insist – no concealer necessary [267]. У 

наведеному фрагменті спостерігаємо, як використання займенника we, що 

активно залучає читачів до уявного діалогу, підсилює головний меседж 

повідомлення – мінімалізацію використання декоративної косметики.  
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В англомовних жіночих журналах також широко використовується 

займенник I в статтях-коментарах, -відгуках, -описах власного досвіду. Це 

зумовлює невимушену атмосферу спілкування і дозволяє адресату уявити 

себе на місці автора (Крижанівська 2015). Наводимо такий приклад 

функціонування “I” у фрагменті тексту: I've actually been trying to get rid of 

my moustache since I was 15 and one of my friends (who happens to be a boy) told 

me it was really obvious. As a paranoid teenager, I ran home and raided my mum's 

beauty cupboard and found a Nair Brush On Hair Removal Cream that I've been 

using ever since and I got myself into a bit of a vicious circle, now always having 

to remove the hair there. The pros are that it's quick, painless and gets rid of every 

last hair. But annoyingly, I've found that hair does grow back slightly darker and 

it's something I have to keep on top of, making sure I slap a bit of cream on every 

fortnight or so. My skin is quite sensitive too and using it sometimes leaves it 

looking slightly red, so I always keep a tube of aloe vera gel on hand to soothe it 

[279]. 

Ствердний, наказовий характер мають ті тексти, в яких 

використовується займенник you. Він часто вживається в статтях-порадах, -

настановах, -інструкціях, дозволяючи читачці відчувати себе особливою, 

унікальною (Крижанівська 2015). Розглянемо такий приклад: You probably, by 

now, have heard about the wonder called color correcting palette. You can use 

these concealers of various hues to cancel out flaws on your face. For example, a 

green concealer is used for canceling out any redness etc. But if you suddenly find 

yourself without your color correction palette or just want to save money, you just 

have to mix an eyeshadow of the color you want your concealer to be with your 

normal concealer – and voila! You have your smart and cheap color corrector 

concealer palette [266]. Зауважимо, що використання займенника you надає 

комунікації між автором і читачем більш дружнього характеру, і тому читачу 

легше поставитися з довірою до інформації в статті. 
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Щодо лексичного способу подачі матеріалу в статях жіночих журналів, 

то для нього характерне використання скорочень: glam = glamorous, fab = 

fabulous, lipo = liposuction, mag = magazine. 

Для того, щоб виразити нові тенденції та мотиви сьогодення, в текстах 

статей жіночих журналів використовуються неологізми, які влучно 

розставляють акценти на новинках в галузях КЕМ, наприклад: Forget 

everything you learned about contouring (it was hard to master, anyway). Strobing 

or extra highlighting will give you a dewy, shimmery, more youthful glow. But 

because "dewy" can turn into "sweaty" super-quick, here are a few tips to keep you 

on the right track. After you've applied the highlighter, blend it out with your 

fingers, a fan brush, or a damp makeup sponge. To avoid blobs of product and 

obvious makeup lines, make sure you blend any harsh edges of highlighter so it 

fades into the rest of your skin [294]. У проаналізованому фрагменті бачимо 

п’ять неологізмів, які є індикаторами динаміки англійської термінології 

галузей КЕМ.  

Для того, щоб сформувати відчуття довіри в читача, у статтях-порадах, 

-консультаціях часто використовують власні назви, а саме, імена та прізвища 

експертів з певної галузі. Такий прийом надає інформації, що подається, 

більшої достовірності. Create the look of contouring perfection the likes of Kim 

Kardashian with this contour, shade and highlight product. Stoj Bulic swears by 

this product since it “contours and shades the cheek bones while staying invisible 

to the eye” [265]. 

Стилістично та емоційно забарвлені фразеологічні вирази, які часто 

характеризуються сферою їх походження, відіграють важливу роль в текстах 

статей жіночих журналів. Приміром, наведені фразеологізми описують 

зовнішній вигляд людини, який є об’єктом впливу засобів і процедур КЕМ, а 

їхні слова-компоненти походять із розмовної мови: face like a bulldog chewing 

a wasp, face only a mother could love, look like a million dollars, pretty as a 

picture, (all) skin and bone, vertically challenged. 
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3.2.3. Функції термінів косметології та естетичної медицини 

в текстах статей жіночих журналів 

 

При написанні статті у жіночому журналі використовується 

загальновживана лексика, а терміни допомагають передавати інформацію та 

впливати на читача. Термін КЕМ, у статті жіночого журналу, забезпечує опис 

сучасних матеріалів, технологій, обладнання, засобів дослідження, послуг 

відповідних галузей КЕМ.  

Передумім терміни КЕМ виконують у статтях жіночих журналів (як, 

зрештою, і в інших типах текстів) мовну номінативну функцію, називаючи 

чітко визначене поняття. Іншими словами, вони виражають поняття, 

реалізуючи одну із своїх основних мовних функцій: If you’ve got itchy or dry 

skin, you'll probably want to lock in moisture with a thick ointment. Creams are 

thinner, help hydrate, and are good for normal skin Lotions are the lightest (water 

is their main ingredient) and are a good match for oily skin [274]. В наведеному 

фрагменті зустрічаємо терміни cream, lotion, itchy or dry skin, ointment, які 

іменують базові поняття сфери КЕМ. Зазвичай, в статях жіночих журналів 

подають невелику кількість вузькоспеціальних термінів, до яких завжди є 

розяснення. 

Терміни КЕМ також виконують у текстах статей жіночих журналів 

інформативну функцію. Інформативна функція полягає в інформуванні 

реципієнтів текстів статей жіночих журналів про засоби, методи, процедури 

косметології та суміжних галузей. Вона реалізується з допомогою вживання 

термінів, які, у більшості випадків, супроводжуються поясненнями. 

Розглянемо це на такому прикладі: "If a friend had asked me, 'You look so 

young. What are you doing?' I wouldn't say 'Botox.' I'd say, “I take really good 

care of my skin”. Some Botox-ers fear what the procedure portrays to others. 

"People want to present themselves as naturally beautiful and that they're the real 

thing – it's more attractive to others. By obscuring my lines, deep down, I've been 

able to convince myself that the hands of time aren't ticking because, well, my skin 
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bears no sign of it. For someone the B-word conjures up visions of frozen facial 

features [283]. Наведений фрагмент тексту інформує реципієнта про 

особливості процедури botox, на позначення якої використовується 

конкретний термін та його синонім B-word. Решта термінів – botox-ers, 

термінологічне словосполученя naturally beautiful, а також використання 

термінів-метафор skin bears no sign, the hands of time сприяють у створенні 

інформаційно доступного і водночас емоційно-забарвленого тексту статті в 

жіночому журналі. 

Для термінів КЕМ у текстах макрожанру сучасного англомовного 

жіночого журналу характерна також функція 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 doesn't contain sunscreen (or if it has sunscreen it's less than an SPF 30). 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 [297]. В наведеному фрагменті тексту 

статті спостерігаємо концентрацію термінів, які позиціонують негативні для 

шкіри наслідки у разі невикористання зволожувача. За допомогою 

пейоративної лексики в наведеному контексті створюється образ сучасної 

жінки, яка уникає негативних наслідків для шкіри і чинить правильний вибір, 

обираючи використання daytime moisturizer. 

Терміни КЕМ виконують і емотивну функцію, роль якої – вплинути на 

почуття та емоції адресата, створюючи привабливий образ, наприклад, 

косметичного продукту. Слід сказати про те, що насичення тексту 

додатковими засобами (наприклад, фотографіями, змішаною лексикою, що 

належить до різних стилів, експресивним синтаксисом) підсилює емоційний 

вплив та викликає емоційну реакцію у адресата. За словами Дж. Вітале, 

завжди необхідно “підзарядити” читачів, пробудити їхню зацікавленість 

(Витале 1998). Розглянемо такий приклад: If you hadn’t heard, cleansing oils 
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are all the rage in the beauty realm right now thanks to a new process called 

double-cleansing. As part of the first step in this routine, a facial cleansing oil 

works to dissolve the bad oils your face gathers (dirt, oil, makeup, and more) that 

water-based cleansers can’t get to, and, in addition, help to soften and nourish, get 

an youthful look, lighten up your whole entire complexion, using your your favorite 

beauty formula. It’s unbelievable what these cleansing oils can remove from your 

skin [285]. Продукція, яку позначає термін cleansing oils набуває у 

меліоративно забарвленому контексті, який утворюється завдяки оцінним 

лексемам і словосполученням (double-cleansing, soften and nourish, youthful 

look, lighten up) особливої конотації; реципієнт сприймає описуваний продукт 

як своєрідний символ якості, надійності та ефективності. Таке функціональне 

навантаження термінів КЕМ сприяє реалізації комунікативно-прагматичної 

спрямованості макрожанру жіночого журналу в задоволенні емоційних та 

естетичних потреб сучасної жінки. 

Сформувати ціннісні орієнтації жіноцтва, продемонструвати 

відповідний спосіб життя допомагає ціннісно-орієнтована функція термінів 

КЕМ. Її реалізація здійснюється за умови врахування ціннісних орієнтацій 

адресата, апелювання до переваг того чи іншого продукту або процедури: It’s 

been a little over half a year since we were introduced to KKW Beauty’s first 

lipsticks,but the brand hasn’t made a straight-up red lipstick – until now. 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 West is wearing the timeless lip color with 

a brown smoky eye by makeup artist Sam Visser, while lounging in a bathtub (or a 

tiny pool?) and wearing a white, cut-up tee. You know – classic water-lounging 

look. But even if you don’t find yourself in a similar outfit/water container, there's 

no doubt this new shade will look incredible with lots of looks. 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 
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deliver a creamy and luxurious application that hugs the lips for the most 

comfortable wear” [287]. 

У наведеному фрагменті у центрі уваги перебуває термінологічне 

меліоративне словосполучення Classic Red Créme Lipstick. Формування 

ціннісної орієнтації на продукти забезпечує опис компонентного складу 

засобів moisturizing oils та extracts, а словосполучення timeless lip color 

налаштовує споживача на привабливість продукції, акцентує на необхідності 

скористатися нею. Завдяки таким контекстам словосполучення red lipstick 

стало символом нашого часу. 

Стаття в жіночому журналі – це “ідеологізований організм” в тому 

сенсі, що його розвиток пов’язаний із змінами суспільства. Тому ідеологічна 

функція термінів КЕМ в текстах статей в англомовних жіночих журналах 

дозволяє утвердити суспільні цінності і здійснити вплив на оцінку, думку та 

поведінку адресатів. В проаналізованих статтях простежується здійснення 

впливу ідеології ринкового суспільства на читачок через поради, 

рекомендації та коментарі, які надаються за посередництвом термінів, 

наприклад: 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. While some 

cosmetic surgery is done for medical reasons, such as reconstructing facial 

features after an accident, many other procedures are voluntary [296]. 

Термінологічні словосполучення reconstructing facial features, body shape, 

physical appearance формують образ “необхідної” для кожної жінки 

процедури, інколи навіть всупереч бажанням споживачів. Тим самим 

наведені терміни сприяють закріпленню певної ідеології і шаблону сучасної 

зовнішності: I’ve always been a makeup lover. I’ve always loved how I look with 

makeup and the features that it can accentuate on my face. But, as I walked 

through the rows of vibrant colored eyeliners, twirled and twisted mascara wands, 

and sparkling glosses, it made me think about makeup in a whole new light. Do we 

need makeup? What is the appeal of layering our faces with these powders, 
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pigments, and primers? [284]. В наведеному фрагменті спостерігаємо, як за 

допомогою концентрації термінів культивуються переваги косметичних 

засобів.  

Естетична функція термінів КЕМ в статтях жіночих журналів полягає 

у формуванні чуттєво-ціннісного ставлення людини до світу і є знаряддям 

виховання естетичних цінностей, створює сферу культурних пріоритетів, 

викликає ряд позитивних емоцій, наприклад: Now that we’re headed into the 

colder months, hair serum is going to be the saving grace that gives us extra 

moisture for our top knots, braids, and old Hollywood waves. For shiny, smooth, 

and revitalized locks, try hair serums. We’re looking for some nourishing products 

to work with. With their concentrated formulas, serums are specifically designed to 

heal all sorts of hair catastrophes. Serums are fast and lasting solutions for dull 

and frizzy hair that provides a little love and a lot of softness. Serums are created 

with a mix of nature and science and know we’re determined to keep our luscious 

locks just that: luscious [276]. В наведеному уривку спостерігаємо, як за 

допомогою меліоративно забарвлених термінів (old Hollywood waves shiny, 

smooth, revitalized locks) створюється позитивний емоційно-естетичний фон, 

на якому детально описано ефективний ритуал догляду за волосям в холодну 

пору року із використанням hair serum. У таких контекстах встановлюється 

імпліцитний зв’язок між косметичною продукцією, номінованою 

відповідними термінами, та естетичними почуттями й прагненнями її 

споживачок . 

 

3.2.4. Реклама в англомовних жіночих журналах 

 

Важливим жанром англомних жіночих журналів є реклама – сучасний 

вид комунікації, що з’явився в кінці XX-го століття, став невід’ємною 

частиною суспільного життя і привернув значну увагу українських та 

зарубіжних науковців (Бурковська 2014; Валігура 2005; Добросклонска 2008; 

Іванців 2012; Крижанівська 2015; Кузьмина 2014; Раду 2012; Рождественский 
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1997; Свекла 2015; Фещенко 2003; Dyer 1982; Ehmer 1996; Flader 1975; 

Goddard 1998; Leech 1976; Plate 1963, Presbrey 1968; Tanaka 1994; Schudson 

1993; Vestergaard 1985; Williamson 1983). 

Реклама – це модифікований вид спілкування, за допомогою якого 

відбувається формування певного ідеалу та стереотипів поведінки, способу 

життя, формування естетичних смаків. Як зазначає Л. Г. Фещенко, «по суті, в 

рекламній комунікації перетинаються дійсність тексту (об’єкта), дійсність 

контексту (обставини, в яких відбувається контакт) і дійсність реціпіента, з 

його раціональним і емоційним життєвим досвідом, соціально-

демографічними характеристиками, культурним досвідом, ступенем 

знайомства з об’єктом» (Фещенко 2003). 

Рекламний текст як жанр – це прагматично орієнтований текст, який 

направлений на досягнення економічного результату. Водночас, реклама 

виходить за межі економічної сфери, оскільки ще й спрямована на соціально-

культурні потреби, хоча й підпорядковані меті отримання економічного 

результату: створення позитивного іміджу продукту, інформування 

споживачів, формування звички вживання певного товару чи послуги, 

стимулювання допитливості споживача тощо. 

Рекламний текст можна розглядати як багатовимірний об’єкт, який 

складається не лише з вербального ряду, а й візуального ряду, що втілюється 

в графічних зображеннях та/або аудіоряді, що виражається в музичному або 

голосовому супроводі. Таке пояснення «рекламного тексту» знаходимо в 

роботах багатьох науковців, як от А. Годдард, яка зазначає, що «слово 

«текст» (стосовно реклами) використовується у своєму найширшому 

значенні, залучаючи не тільки вербальну мову, але й візуальне зображення» 

(Goddard 1998). 

Англомовні рекламні тексти передають адресату почуття запалу й 

наснаги, використовуючи при цьому мінімальну кількість слів. Вагомою 

ознакою такого тексту є багатократна, надлишкова повторюваність, яка 
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багато в чому сприяє створенню образу «нав’язливої» реклами» 

(Рождественский 1997). 

Оскільки кожне використане в рекламному тексті слово повинно бути 

максимально точним, вагомим і обґрунтованим, то не викликає подиву, що 

центральну роль у рекламному повідомленні виконує слоган: він має 

спонукати споживача зробити вибір на користь рекламованої послуги та 

позиціонувати установу на ринку послуг (Бурковська 2014). 

За допомогою слогана реалізується концепт рекламної компанії, тому 

він повинен бути коротким, обточеним, влучним та добірним. Для того, щоб 

справити враження на споживача, слоган вимагає несподіваного контексту та 

невеликої кількості слів. Він надовго закріплюється у свідомості 

(запам’ятовується); викликає емоційний відгук, направлений на певну 

цільову аудиторію, заохочує та спонукає до певної дії. Отже, за 

Л. Бурковською, слоган – це спресована до формули суть рекламної 

концепції, доведена до лінгвістичної досконалості думка, яка легко 

запам’ятовується (Бурковська 2014). 

Слоган комунікативно спрямований на передачу максимальної 

кількісті базової маркетингової інформації, використовуючи мінімальну 

кількістю слів. Проілюструємо цю домінантну жанрову рису слогана 

деякими прикладами з текстів, що рекламують косметичні засоби і послуги. 

З метою зацікавлення користувача та привернення уваги, а також для 

милозвучності тексту слоганів, у таких текстах часто використовуються 

прийом алітерації – повтор приголосних: «Restore. Rejuvenate. Rejoice!», 

«Different scents for different gents (Giorgio Armani)»; асонанс, повторення 

однакових голосних звуків у рядку: «Don’t listen to the lies, true beauty never 

dies»; анафора, повторення на початку рядків однакових чи співзвучних слів: 

«Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline»; та епіфора, повторення 

однакових виразів, слів, або звукових сполучень у кінці рядків: «Look well. 

Feel well. Be well», «Eye shadow. No shadow (Revlon make-up)». За допомогою 
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варіацій звучання наведені вище слогани викликають зацікавленість та 

пробуджують уяву. 

Популярним прийомом у побудові слоганів галузей КЕМ є рима, яка 

сприяє запам’ятовуванню повідомлення, а також підсилює його виразність. 

Рима сприяє чіткому розміщенню пауз, ритмічній організації тексту, посилює 

зміст, емоційне звучання, надає милозвучності, наприклад: «Hair feels fresher, 

stronger, for longer (Schwarzkopf)». 

Образність та емоційність слогану досягаються за рахунок 

використання лексики, багатої на «конотативний шлейф» (Dyer 1982). За 

допомогою слів (іменників, прикметників і прислівників) із семантикою 

високого ступеня якості, які належать до позитивно-оцінної лексики, 

подається оцінка продукту чи послуги, наприклад: sensational, enriched Max 

Factor: Сolor me naughty. Сolor me nice. The maxalicious naughty & nice gloss 

collection. 

В англійських рекламних слоганах галузей КЕМ використовуються 

запозичення, найчастіше лексика французького походження. Вона рекламує 

країну-виробника та якості товару, наприклад: La creme de la creme of 

lipcolour. Зазвичай, у свідомості слово crème асоціюється не з продукцією 

масмаркетів, а з французькою косметикою вищого рівня.  

За умови наявності двох і більше конкуруючих торгових марок, які 

містять однакову інформацію, творці реклами вдаються до застосування 

художніх прийомів у складанні слогана. Вдалим художнє рішення 

вважається тоді, коли слоган легко запам’ятовується та сприймається, а в 

ідеалі – входить в загальновживану мову, як “влучна фраза”, наприклад, 

“Maybelline – maybe, she's born with it…”. Використання експресивних, 

динамічних конструкцій в слоганах є продуктивним прийомом підсилення 

рекламного звернення, який функціонує за допомогою синтаксичних 

конструкцій. Розглянемо деякі з них.  

Синтаксично, слогани – це прості речення або навіть одне слово. Вони 

можуть реалізовуватись парцельованими конструкціями, що сприяє 
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комунікативній самостійності вжитих у них лексичних одиниць й тим 

привертає до себе увагу адресата: слова ніби «випадають» з рівного ритму, 

наприклад: Beauty…symmetry…balance…proportion…. 

Використання імперативних конструкцій у слоганах спрямовано на те, 

щоб виробити у читача певні навички, вплинути на рефлекторному 

емоційному рівні, наприклад: «Do not forget to apply your nourishing day 

cream», «use deep moisturizing hair mask for summer», « keep all your cosmetic 

products in a cool dark place». 

Використання номінативних речень дозволяє наголосити на 

унікальності і якості рекламованого товару чи послуги: “Professionalism. 

Excellence. Experience”; “Pupa. Non Conventional Beauty”. 

Продуктивним є слогани з синтаксичною структурою «запитання-

відповідь», коли дається імовірне запитання про рекламований предмет або 

послугу та, одразу, відповідь на нього: “What you do for yourself? Results now. 

Results forever”; “When your eyes need a life…Why not see the best?”. 

Як видно з наведених прикладів, акцентування суті рекламованого 

продукту здійснюється завдяки різним мовним засобам. 

 

3.2.5. Прагмастилістичні функції термінів косметології та 

естетичної медицини в рекламних текстах та слоганах 

 

Аналіз рекламних слоганів в англомовних жіночих журналах показав, 

що терміни КЕМ використовуються там не часто. Ті ж слова-терміни, що 

входить в слоган, є гранично точними, вагомими і обґрунтованими, що 

допомагає їм через низку функцій реалізовувати переконливість та 

маніпулятивний вплив як вагому властивість жанру слогана. 

Як відомо, рекламні тексти та слогани мають здатність формувати 

певну думку без доказів – загальноприйняті цінності подаються як готові, 

беззаперечні. Це відбувається за допомогою функції навіювання, яку, у тому 

числі, виконують терміноодиниці КЕМ. Більше того, цю функцію часто 
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підсилює використання метафор та інших стилістичних прийомів, наприклад: 

practicing the art of plastic surgery; recapture the beauty of self-confidence; You 

deserve a little lift; You’re more then just Beautiful, you’re Bootiful. 

Виявлено також рекламні тексти, в яких метафори виражають поняття 

КЕМ, проте формуються за допомогою слів із розмовної мови, без 

використання відповідних термінів: the art of the possible; trust the hands of 

experience; holding back the years; transform yourself in paradise; the delicate art 

of blending science & nature; refresh your image. В наведених прикладах 

спостерігаємо образність та оригінальність, а відсутність термінів пом’якшує 

сприйняття інформації, але це не зменшує інформативність повідомлення. 

Медійні тексти, зокрема рекламні слогани, формують суспільну думку, 

на основі маніпуляцій, які набувають особливого значення. Основою 

успішної маніпуляції є її непомітність, коли реципієнту нав’язується певна 

думка, як щось «природне» та «неминуче». Для реалізації маніпулятивної 

функції використовують евфемізми – слова та вислови, що вживаються задля 

вуалювання, применшення, приховання фактів, які можуть викликати 

антипатію або негативну оцінку. Користуючись своєю непомітністю, 

евфемізми володіють високим рівнем маніпулятивного потенціалу, як це 

демонструє такий приклад: There’s just no way of avoiding wrinkles. And it’s not 

just down to age, either. 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. To alleviate the damage, we can inject a natural, purified 

protein that relaxes the muscles causing your wrinkles 

[https://www.apsa.com.au/men/anti-wrinkle-treatment/ Аnti-wrinkle treatment]. У 

наведеному фрагменті термін ‘character’ lines подається замість wrinkles, а 

alleviate the damage замість reduce wrinkles. Цей прийом використовується 

задля уникнення прямої назви, шляхом її заміни нейтральним еквівалентом, 

щоб не травмувати потенційного споживача 

Розглянемо ще один фрагмент: Scientists found that follically challenged 

men were rated as more youthful, attractive, successful and approachable after a 

https://www.apsa.com.au/men/anti-wrinkle-treatment/
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transplant by a panel of unbiased volunteers [280]. Використання 

пом’якшувально-меліоративної конструкції follically challenged men замість 

bald men зумовлено прагненням подати інформацію у прикрашеному вигляді.  

У реченні Voluptuous stars like Rihanna, Jennifer Lopez, Beyonce have 

showed the skinny-figure-obsessed world and fashion industry that curves are 

more feminine and realistic to the image of a real woman [291] нейтральний 

термін voluptuous вживається задля непрямого, прихованого та ввічливого 

позначення поняття plump, fat. 

Більшість рекламних текстів виражають експресію та є інструментами 

психологічного впливу на адресата. Саме терміни допомагають яскраво 

висвітлити експресію рекламного повідомлення і тим самим виконати 

відповідну, експресивну функцію: Use these amazing double ended jumbo Lip 

Crayons with modern matte formula that has a pigment enriched, light-weight, 

creamy finish that does not dry your lips! This slim lip crayon effortlessly contours 

and perfects your lips, revealing a stunningly silhouetted pout. Leave blurred lines, 

dehydrated lips, and dull color in the past! Pro Tip: Use the precise point to line 

the lips before filling them in for a bold, defined matte lip look. This ultra shiny 

crayon sweeps on a sheer, sexy wash of color in a variety of shades and flavors. 

You’ll love the ultra-glossy formula that glides on easily with its tube-tip 

applicator. Achieve a trendy blurred lip effect for the perfect fall day. Each one 

combines a sheer formula on one end and a highly pigmented matte formula on the 

other end [288]. У наведеному фрагменті тексту терміни мають яскраве 

меліоративне забарвлення, створюючи естетично привабливий образ 

продукту. 

Деякі лексичні одиниці в слоганах виконують змісто-підсилювальну 

функцію, як, наприклад, слово beauty, яке є і загальновживаним словом і 

терміном КЕМ: Minimize age – maximize beauty; change your life – discover a 

new you; we know beauty – we show you how to live beautifully; when you feel 

good – we feel good; creating beauty throughout life – shaping your dreams into 
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reality. У наведених фрагментах це слово підсилює зміст повідомлення у 

складі стилістичного прийому контрасту.  

Отже, у медійних текстах – статтях в англомовних жіночих журналах, 

рекламних текстах і слоганах – терміни КЕМ виконують функції, зумовлені 

комунікативно-прагматичною специфікою жанрового аспекту цих текстів. 

 

3.3. Прагмастилістичні функції термінів косметології та естетичної 

медицини в наукових текстах 

 

3.3.1. Ключові ознаки наукових текстів 

 

Науковим текстам традиційно приписують такі ознаки, як логічність, 

ясність і зрозумілість викладу, переконливість тверджень, об’єктивність, 

стрункість побудови, наявність абстрактних понять, причому часто вважають, 

що такі характеристики мають загальний характер для наукових текстів, 

написаних різними мовами (Widdowson 1984). Водночас лінгвісти вказують на 

вплив соціоісторичних та етнокультурних чинників на наукову комунікацію. 

Приміром, О. М. Ільченко зазначає, що сучасний англомовний науковий 

дискурс є підсумком довгочасного еволюційного процесу (Ільченко 1999). 

Зараз прийнято звертати увагу на національно-культурні аспекти 

наукових текстів; зокрема, в англомовному науковому дискурсі знаходять 

відчутний вплив англосаксонського інтелектуального стилю, якому, на думку 

Й. Галтунга, властиві емпіризм, інтерактивність та орієнтація на читачів 

(Галтунг 1985). 

Наукову комунікацію прийнято поділяти на первинну (презентація 

оригінального наукового знання) та вторинну (обробка первинних наукових 

текстів). Первинну комунікацію у науці утворюють різноканальні (усні, 

електронні, письмові) жанри, що забезпечують перший доступ до наукового 

знання (Мирский, Садовский 1976). 
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Найважливішу роль серед видів первинної комунікації відіграють 

офіційні публікації, «випуск у світ» яких відбувається за допомогою 

затверджених науковою спільнотою жанрів подання первинного знання: 

дисертацій, статей, монографій, наукових звітів, причому домінантним серед 

них є наукова журнальна стаття. Як справедливо зазначає Т. В. Яхонтова, 

висуванню жанру статті на перший план посприяла «сукупність різних 

чинників – невеликий текстовий обсяг, чіткий структурно-смисловий формат 

і мовні конвенції, що викристалізувалися у процесі еволюції жанру, а також 

адаптивність до різних соціотехнологічних обставин спілкування, зокрема до 

електронного каналу» (Яхонтова 2014, с. 136). 

Жанрову своєрідність англомовної наукової статті визначає комплекс 

комунікативних цілей: 1) інформування про отримані наукові результати; 

2) аргументоване переконування адресата у валідності та цінності цього 

доробку; 3) просування, популяризація та поширення наукових результатів 

(Яхонтова 2009, с. 154). Деяка можлива варіативність цього комплексу 

зумовлює диференціацію наукової статті на субжанри: теоретична стаття, 

стаття-звіт, оглядова стаття, полемічна стаття та деякі інші. 

Англійська наукова стаття – це комплексний жанр, або макрожанр, до 

складу якого за ієрархічним принципом входять інші, залежні від нього 

жанри меншого обсягу, такі, як анотація, бібліограіфія, біографічна довідка 

про автора, додатки, а також жанрові елементи, заголовки і підзаголовки, 

цитати, візуальні засоби (схеми, таблиці, рисунки), додатки, біографічна 

довідка про автора (Яхонтова 2014). 

Для англомовних наукових статей характерні певні мовні конвенції: 

наявність спеціальної лексики та лексичних засобів, які забезпечують 

мінімум емоцій та експресії; використання пасивного стану дієслова; 

вживання безособових форм дієслова. Такі особливості цілком притаманні 

науковим статтям у галузях КЕМ, які послугували фактичною базою нашого 

аналізу. Наведемо текстовий приклад, який показує домінування форм 

пасивного стану та відсутність будь-якої експресивності: A sensitive electronic 
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searching was done to find available interventional studies. Reduction of abdomen 

circumference (cm), reduction in fat layer thickness (%) and weight reduction (kg) 

were outcomes of efficacy. Meta-analysis with random models was used for 

pooling efficacy estimates among studies with the same follow-up duration. 

Average cost per intervention was estimated based on the capital, maintenance, 

staff, consumable and purchase cost [282].  

Чіткість побудови текстів таких статей, часта відсутність експліцитних 

персуазивних засобів впливу на читача акцентують об’єктивність викладу та 

особливу роль фактів і даних. 

Наведемо ще один ілюстративний фрагмент: Mild sunken upper eyelids 

were corrected during upper blepharoplasty by exposing the central orbital fat sac 

and transposing it in a flap-like manner. Postoperative complications included 

difficulty in eye opening because of the weight of the dermofat graft and swelling 

of the periorbit, which gradually resolved with time [275]. 

У цьому уривку тексту з проблем естетичної медицини надзвичайно 

помітний герундій, який наголошує на процесуальності описуваних дій.  

Щодо лексичних ознак наукового тексту, то головну роль тут, 

беззаперечно, відіграють спеціальні терміни. Більше того, наукова стаття є 

одним з механізмів, який допомагає популяризації науково-технічної 

термінології. Термінам в наукових статтях в галузях КЕМ притаманні такі 

властивості, як однозначність, точність, лаконічність, відсутність омонімії, 

емоційного забарвлення та синонімічної різноманітності, а також ряд 

функцій, які ми і розглянемо нижче. 

 

3.3.2. Прагмастилістичні функції термінів косметології та 

естетичної медицини в наукових текстах 

 

В текстах наукових статей передусім помітна мовна номінативна 

функція термінів КЕМ, яка здійснює диференціацію різних понять. Oсобливе 

призначення терміна – це його функція, тобо здатність висловлювати 
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спеціальні поняття. Однак, як стверджує С. Д. Шелов, термін тільки тоді 

вважається частиною термінологічної системи, коли до нього може бути 

застосована дефініція, яка здійснює класифікацію через рід та видові 

особливості (Шелов, 1984). Розглянемо такий приклад: А generous pocket is 

made for the implant in a plane either deep to the breast on the pectoral fascia 

(submammary) or beneath the pectoralis major and/or serratus fascia 

(submuscular). The implant is then inserted and the incision closed [295].  

Наведені у цьому фрагменті терміни (pectoral fascia, submammary, 

serratus fascia, submuscular) номінують та диференціюють спеціальні поняття 

галузей КЕМ. Слід зазначити, що у контексті жанру наукової статті 

номінативну функцію трактуємо не лише як мовну, а і як прагмастилістичну, 

зумовлену комунікативно-прагматичною спрямованістю цього жанру на 

чітке, аргументоване подання нового наукового знання. 

Інформативна функція термінів КЕМ полягає у повідомленні про 

істотні ознаки предмета, поясненні причин різних явищ та процесів, тобто 

інформуванні та підвищенні обізнаності адресата наукового тексту. Ця 

функція найбільш очевидно обумовлена комунікативно-прагматичною 

спрямованістю жанру наукової статті. За допомогою інформативної функції 

формуються такі стилістичні риси науковго тексту, як узагальненість та 

абстрактність, наприклад: Silicone gel is generally preferred to saline for 

implants because gel gives the breast a more natural feel. Furthermore, a saline 

implant is less likely to produce a satisfactory aesthetic result when there is little 

existing breast tissue to cover it. Wrinkles or ripples in the implant surface may be 

more easily visible through the skin, and the breast may not move or appear as 

natural as it should [268]. 

В наведеному фрагменті сукупність термінів КЕМ чинить інформаційний 

тиск на читача, збагачує його новими знаннями, стимулює пізнавально-

евристичні потреби. Окрім того, насичення термінами створює інформаційний 

ланцюг, де терміни КЕМ виконують одночасно інформативну і номінативну 
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функції. Таке вживання термінів є характерним для наукових текстів, у яких 

представлення нового знання є основною комунікативною метою. 

Репрезентативна функція термінів КЕМ спрямована на переконання 

та зацікавлення наукової спільноти у науковому знанні, які виражаються 

крізь важливі поняття, наприклад: 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 in which the external carotid artery is not covered by the facial 

nerve or its branches [293]. 

В наведеному фрагменті терміни репрезентують у своїй сукупності 

знання, важливі для певної наукової спільноти. Ця функція також 

експліцитно обумовлена прагматикою жанру наукової статті. 

Можна також виокремити таку функцію термінів КЕМ, як евристичну, 

що полягає у здобутті нового знання, пізнанні незнаного. За допомогою цієї 

функції здійснюється позначення істини, оскільки терміни КЕМ фіксують 

результат процесу пізнання суті предметів і явищ та є інструментом 

вербалізації спеціальних концептів. Розглянемо такий текстовий приклад: 

Blepharitis is one of the more common eyelid abnormalities and one of the most 

difficult to treat. A prospective study was devised to test its efficacy using 20 

patients distributed randomly into three different treatment protocols. Our new 

protocol, using lyophilized collagen pads as adjunctive treatment, significantly 

improved results compared with controls. We had a 79% improvement in 

symptomatology and a 78% improvement in objective finding and we’ve got 

collagen eye patch as a result [271]. 

Наведені у фрагменті терміни узагальнюють нове знання та 

стимулюють пізнавальний інтерес наукової спільноти.  

Виконуючи інтелективну функцію, терміни КЕМ апелюють до 

інтелекту читача, зберігають та передають наукові надбання попередніх 

поколінь: Botulinum toxin, a purified protein derived from the bacterium 
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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. The product is administered in 

small injections to reduce specific muscle activity by blocking the overactive nerve 

impulses that trigger excessive muscle contractions or glandular activity [272]. 

Наведені у фрагменті терміни апелюють до інтелекту читачів-

науковців, використовуючи вже відомі знання та результати дослідження, 

щоб представити новий продукт.  

Отже, з наведеного зрозуміло, що всі функції термінів КЕМ 

взаємопов’язані між собою і фактично притаманні кожному терміну, що 

функціонує в тексті наукової статті. Їх диференціація, запропонована у 

роботі, відбиває різне бачення та можливі інтерпретації функціонального 

навантаження термінологічних одиниць. 

 

3.4. Прагмастилістичні функції термінів косметології та естетичної 

медицини в науково-дидактичних текстах 

 

3.4.1. Провідні характеристики науково-дидактичних текстів 

 

Науково-дидактичні тексти породжуються та функціонують на 

перетині наукової та науково-педагогічної сфер, тобто в університетських 

середовищах. Вони з’являються «у контексті процесу передавання знань від 

викладачів до студентів, під час якого відбувається адаптація наукового 

знання і ментальних моделей наукового мислення до цільової 

спрямованості – фахового навчання, підготовки спеціалістів певної галузі» 

(Сологуб 2015, с. 22). Отже, за допомогою науково-дидактичних текстів 

відбувається цілеспрямована передача наявних фахових знань реципієнтам – 

студентам закладів вищої освіти, формуються уміння, навички та 

індивідуальні погляди. Саме дидактична спрямованість і відрізняє науково-
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дидактичні тексти від суто наукових, з якими вони, проте, мають чимало 

спільного (Митрофанова 1985; Троянская 1986). 

Науково-дидактична комунікація охоплює різні жанри які можна 

згрупувати за різними параметрами. Приміром, за каналами комунікації їх 

можна розподілити на усні, письмові та електронні (Cологуб 2015). До 

письмових науково-дидактичних жанрів, один з яких послугував фактичним 

матеріалом нашого дослідження, належать підручники, навчальні посібники, 

навчальні довідники, конспекти лекцій, роздавальний матеріал та програми 

навчальних дисциплін. Центральним письмовим жанром науково-

дидактичної комунікації є, поза всяким сумнівом, підручник, комунікативно 

спрямований на передавання фахового знання студентові з метою 

формування його професійної компетенції. 

Дослідники (Бейлінсон 1986; Зуєв 1983; Кодлюк 2014; Лернер 1978; 

Шпунтов 1996) трактують підручник як модель цілісного процесу навчання, 

оскільки, з одного боку, він є носієм змісту освіти, а з іншого – засобом 

навчання. У підручниках зміст освіти фіксується у формі знань як особливої 

форми засвоєння результатів пізнання та видів діяльності, скерованих на 

засвоєння цих знань. Як носій змісту освіти, підручник покликаний 

фіксувати всі елементи цього змісту – знання, вміння і навички, види 

діяльності, творчі здібності, емоційно-цінісне ставлення. 

Як жанр науково-дидактичної комунікації, підручник виконує низку 

важливих функцій: інформативну, розвивальну, виховну, мотиваційну, 

управлінську та ін. Інформативна функція підручника вважається провідною 

(Бейлинсон 1986, Кодлюк 2014, Лернер 1978), оскільки підручник передусім 

виступає у ролі носія інформації і джерела знань. Ця функція 

імплементується як подача матеріалу з певного навчального предмета та 

видів діяльності, які спрямовані на його засвоєння.  

Підручники будуються на загальнодидактичних принципах, які 

видатний педагог-гуманіст Я. А. Коменський визначив так: 1) історичність, 

що передбачає розвинення тієї чи іншої наукової галузі у діахронічному 
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порядку; 2) дотримання ідей гуманізму, основою яких є загальнолюдські 

цінності; 3) послідовне та системне проектування змісту по висхідній лінії, де 

кожне нове знання спирається на попереднє і випливає з нього; 4) зв’язок 

навчання з життям; 5) відповідність віковим можливостям аудиторії; 

6) доступність та адекватність інформаційного ресурсу силам і можливостям 

користувачів; 7) науковість змісту навчального матеріалу. Ці принципи 

взаємопов‘язані між собою та доповнюють один одного (Коменский 1955). 

Тексти у підручниках класифікують за різними ознаками: за обсягом, 

функціональним стилем, характером відображення дійсності та ін. Найбільш 

поширеною вважають класифікацію за основною функцією, відповідно до 

якої розрізняють основний, додатковий і пояснювальний тексти. 

Основний текст підручника – це дидактично обґрунтований та 

систематизований теоретичний матеріал, що відповідає навчальній програмі.  

Додатковий текст збагачує та розширює сутність основного тексту 

підручника, він може містити обговорення оригінальних, нових поглядів на 

існуючі проблеми, явища, процеси, методи.  

У пояснювальному тексті, пов’язаному з основним, розміщають 

потрібний для розуміння та глибшого засвоєння основного тексту матеріал: 

термінологічні словники, таблиці, графіки, схеми, ілюстрації, фото, діаграми, 

рисунки, тобто довідковий апарат підручника. 

Окрім того, підручник обов’язково містить апарат організації 

засвоєння, до якого належать завдання і вправи, поліграфічні виділення, 

узагальнювальні таблиці. 

Окремого розгляду заслуговують ілюстрації в текстах підручників, які 

виступають «наочною опорою мислення, покликаною посилювати 

пізнавальний, естетичний, емоційний, та інші матеріали підручника» 

(Кодлюк 2012). Особливо це простежується у підручниках КЕМ, де 

ілюстрація може самостійно нести знання, розкривати його суть і 

доповнювати його. Ілюстративний матеріал тісно пов‘язаний з предметним 

змістом та є засобом естетичного виховання.  
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Доцільне використання підручника забезпечує апарат орієнтування, до 

якого належать передмова (вступ), список літератури, сигнали-символи, 

колонтитули. 

Підручникам притаманний ряд мовних ознак, до яких передусім 

належить використання спеціальної лексики і термінів, функції яких ми і 

розглянемо нижче на матеріалі англомовних підручників з галузей КЕМ. 

 

3.4.2. Прагмастилістичні функції термінів косметології та 

естетичної медицини в текстах підручників 

 

Проведений аналіз прагмастилістичних функцій термінів КЕМ у 

текстах англомовних підручників дозволив констатувати, що зазначені 

терміни виконують усі функції, притаманні термінології в наукових текстах, 

а також ряд додаткових, більш характерних функцій. 

Передусім терміни КЕМ виконують номінативну функцію, яка, будучи 

мовною, тим не менше набуває в науково-дидактичному контексті 

прагмастилістичного забарвлення, оскільки номінація і представлення понять 

в текстах підручників обумовлено прагматикою цього жанру. З нею 

пов’язана і репрезентативна функція термінів КЕМ, які не лише називають, а 

і представляють нове знання, наприклад: Yet it is a mistake to buy skin-care 

products based on a nebulous age category. Treating older or younger skin with 

products supposedly aimed at dealing with specifc age ranges does not make sense 

because not everyone with “older” or “younger” skin has the same needs, yet it’s 

a trap many women (especially older women) fall into. An older person may have 

acne, blackheads, eczema, rosacea, sensitive skin, or oily skin, while a younger 

person may have dry, freckled, or obviously sun-damaged skin. Products designed 

for older, “mature” skin are almost always too emollient and occlusive, and those 

designed for younger skin are almost always too drying. The key issue with skin 

type needs to be the actual condition of your skin, not your age [270]. В 

наведеному прикладі експлікується спеціальне поняття skin-care products, яке 
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репрезентує групу косметичних продуктів, що поділяються за віковими 

особливостями на продукти для “older” та “younger” skin шкіри.  

Прагматика жанру підручника зумовлює важливість деталізації, опису 

та характеристика усіх деталей задля реалізації основної функції термінів у 

текстах – дидактичної. Ця функція термінів КЕМ в текстах відповідних 

підручників полягає в забезпечені процесу засвоєння певного обсягу 

систематизованих знань, формуванні пізнавальних умінь та навичок, 

сприянні розвитку адресата, формуванні його перцептивних, мнемонічних, 

мовних та іншиї здібностей. Розглянемо цю функцію термінів на матеріалі 

такого прикладу: seborrhea is a skin disease of the sebaceous (oil) glands marked 

by 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. However, in seborrhea–and sometimes in acne–the sebum (a fіrm, 

waxlike substance in the pore that liquefes into oil on the surface of the skin) in the 

sebaceous gland accumulates, causing the gland to become swollen and flled to 

the brim. When this overproduced sebum is covered over by skin, it forms a small, 

fіrm mound called a whitehead. When the sebum is exposed to air (not covered by 

skin) and the duct flls with dead skin cells, the sebum turns dark from oxidation 

and the blemish becomes a blackhead. The size of the eruption, the texture of the 

oil, and the flaky skin are what differentiate seborrhea from acne [270]. 

Дидактична функція термінів актуалізується у цьому уривку завдяки 

концентрованому наведенню дефініцій, пояснень, уточнень і конкретизацій 

понятття «себорея». 

наприклад: The inflatable saline filled implant was first reported by Arion 

in France, in 1965. The main advantage of using an inflatable implant was that it 

was possible to insert the implant through a small incision. The risk of the gel 

bleed was also completely eliminated. This also lessened capsular contracture 

rates. The problems specific to inflatable implants include deflation, visible surface 
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wrinkles and knuckle like feel in volumetrically under-filled devices. If the device is 

over inflated, it may feel like a firm ball. Because of the weight of the implant, it 

may cause more tissue thinning, with downward displacement of the implant over 

time [308]. Можна побачити, що терміни супроводжуються тут детальними 

поясненнями, покликаними забезпечити ефективне засвоєння навчального 

матеріалу. 

Терміни КЕМ виконують також у текстах підручників з відповідних 

галузей і комунікативну функцію, яку ми трактуємо як прагмастилістичну. 

Вона полягає у встановленні емоційного та інтелектуального контакту в 

діалозі «автор – читач», формує основу взаєморозуміння між спеціалістами в 

межах відповідних галузей знання та студентами. Наведемо текстовий 

приклад: When it comes to determining your skin type you need to forget what 

you’ve been taught by cosmetics salespeople, aestheticians, fashion magazines, 

and even some dermatologists. The typical categories of normal, oily, dry, and 

combination are good basics, but they don’t address every nuance, and they can 

change and fluctuate with everything from the weather to your stress levels [273]. 

Впорядкування і систематизація знання (особливо нового) є важливим 

комунікативним завданням будь-якого підручника. Тому терміни КЕМ в 

текстах підручників виконують взаємопов’язані класифікаційну та 

систематизуючу функції, наприклад: AHAs work on skin’s surface, and are 

water soluble. They’re generally preferred for normal to dry, sun-damaged skin, 

due to their ability to enhance natural moisturizing factors within skin. They’ve 

also been proven effective in reducing the visible signs of sun damage. BHA works 

on skin’s surface and inside the pore; it’s oil soluble, so it’s most often preferred 

for normal to oily skin prone to bumps, clogs, blemishes, and enlarged pores. BHA 

also has natural skin-calming properties, so it’s gentle enough for sensitive skin 

prone to redness and/or rosacea. This well-rounded, gentle ingredient is even 

suitable for skin prone to milia [286]. 

Використані у фрагменті терміни систематизують інформацію про 

AHA та BHA кислоти, класифікують та дозволяють виділити відмінності між 
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ними, наприклад, терміни normal, dry, sun-damaged normal, oily skin, bumps, 

clogs, blemishes, enlarged pores вказують на особливість застосування кислот. 

У текстах підручників терміни КЕМ також виконують виховну 

функцію, яка полягає в здатності термінів впливати на світогляд того, хто 

навчається, на його моральні, естетичні почуття, ставлення до навчання, 

формувати й удосконалювати певні 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. Protecting the 

skin’s barrier with emollients, antioxidants, skin-identical ingredients, and cell-

communicating ingredients (retinol) can allow skin to heal and help maintain the 

natural defense healthy skin can provide. In essence you need to follow the skin-

care routine for your skin type in terms of dryness or oiliness as recommended in 

this book [278]. 

В наведеному уривку терміни skin condition, inflammatory condition, 

reducing inflammation, сприяють формуванню естетичних смаків і почуттів, 

пов’язаний з доглядом за шкірою, а інформаційне роз’яснення здійснюється за 

допомогою наступних термінів skin’s barrier with emollients, antioxidants, skin-

identical ingredients, cell-communicating ingredients (retinol). Вживання термінів 

КЕМ в одному контексті з прислівниками gently, extremely акцентує важливість 

догляду за шкірою, формує належне ставлення до майбутньої професії. 

Терміни КЕМ також виконують аксіологічну функцію в науково-

дидактичних текстах, яка формує ціннісні орієнтири, потреби, моральні 

установки і культурні смаки майбутніх фахівців, наприклад: Despite being a 

completely benign condition, much the way wrinkles are, cellulite is a major 

beauty concern of women worldwide. This means the cosmetics industry and lots of 

doctors and aestheticians want to sell you products or provide treatments 
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(particularly expensive ones) claiming to slim, trim, tone, and de-bump your 

thighs. Everything from loofahs, miracle ingredients, special washcloths, herbal 

supplements, vitamins, minerals, bath liquids, rubberized pants, brushes, rollers, 

body wraps, and toning lotions to electrical muscle stimulation, vibrating 

machines, inflatable hip-high pressurized boots, hormone or enzyme injections, 

and massage have been claimed to be successful cellulite treatments [292]. 

Використані у наведеному фрагменті терміни надають експліцитну оцінну 

конотацію, водночас позитивну і негативну, медичному явищу і стану 

cellulite завдяки поняттям, які вони виражають, та безпосередньому 

аксіологічному контексту, який створює меліоративна лексика benign, 

succesful.  

Отже, як і у випадку функціонування в текстах медійної та наукової 

сфер, терміни КЕМ виконують прагмастилістичні функції, зумовлені 

комунікативною орієнтацією наукового-дидактичного жанру «підручник». 

 

3.5. Порівняльна характеристика кількості і функцій термінів 

косметології та естетичної медицини в різножанрових текстах 

 

У цьому підрозділі здійснено порівняльний аналіз кількісних та 

функціональних характеристик використання термінів КЕМ з метою 

отримання ширшої картини їхніх місця та ролі у текстах різних 

комунікативних сфер. Для отримання кількісних даних було сформовано три 

субкорпуси з наявних корпусів 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. Отримані результати показано у табл. 3.1.  
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Таблиця 3.1  

Питома вага термінів КЕМ в різножанрових текстах 

№  
Кількість 

Стаття в жіночому 

журналі 

Наукова 

стаття 
Підручник 

1. Кількість 

терміновживань 
5563 5169 5965 

2. Кількість 

cлововживань 
27694 26958 25956 

3. Частка у % 21% 19% 23% 

 

Перед проведенням кількісного аналізу було висунуто гіпотезу щодо 

кількості термінів у текстах. Ми вважали, виходячи з комунікативно-

прагматичних особливостей залучених до аналізу текстів, що наукові та 

науково-дидактичні тексти будуть насичені термінами, тоді як кількість 

терміновживань у медійних текстах буде незначною. Однак результати 

дослідження спростували це припущення. Як показують отримані 

квантитативні дані (див. табл. 3.1), питома вага термінів у трьох групах 

текстів варіює у відносно невеликому диапазоні – від 19% до 23%. 

Водночас якісні показники демонструють набагато помітніші відмінності. 

Наприклад, для текстів статей у жіночих журналах не характерне вживання 

вузькоспеціальних термінів. Мовленнєвий контекст статті здебільшого 

формується за допомогою загальновідомих широкому загалу термінів галузей 

косметології та естетичної медицини, а нечисленні вузькоспеціальні терміни 

подаються обов’язково з роз’ясненням; навкруги них будується весь текст. 

Наведемо такий типовий приклад: Twenty-five percent of women will need another 

surgery after 10 years because implants don’t last forever. The implant could begin to 

leak over time or a “scar shell” could develop around it, warping the shape and 

causing a need for new implants. Weight loss, pregnancy, and change in preference 

are other factors that could lead the patient having another surgery after a few years. 

Although silicone breasts feel similar to real breasts, they are still manmade and 
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don’t feel like natural breast tissue. You’ll be more likely to notice there’s an implant 

in a woman who began with little breast tissue than a woman who had more breast 

tissue to begin with. Smaller implants and those that are placed below the muscle are 

harder to detect [307]. 

Цей фрагмент вирізняється легкою, невимушеною манерою викладу, 

яку підтримують звернення до читачок you, використання метафори scar shell 

та скорочених дієслівних форм. Терміни КЕМ подаються тут з простими 

поясненнями, що зумовлено прагматикою тексту статті з жіночого журналу, 

для адресата якої точна наукова інформація немає вагомого значення.  

Висока ж питома вага терміновживань у медійних текстах, очевидно, 

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

активно вживаються у медійній сфері. 

Щодо наукових текстів КЕМ, то, як це було показано у попередніх 

підрозділах, вони насичені спеціальними термінами, які подають 

вузькопрофільну інформацію Це пояснюється тим, що тексти наукового 

стилю спрямовані на глибокий, детальний аналіз окремого процесу або 

явища, а їхні реципієнти – науковці-спеціалісти окремої сфери знань, 

наприклад: The nipple and areola are innervated by a lateral branch of the fourth 

intercostal nerve, with overlapping contributions from the anterior and lateral 

cutaneous branches of the third through fifth intercostals nerves. These nerves run 

parallel to the corresponding arteries of the same name. To ensure nipple 

sensation after surgery in this area, one must preserve the anterior branches of the 

fourth, fifth and sixth intercostal arteries and the accompanying nerves on the 

lateral aspect of the breast. These branches are more easily mobilized in the sub 

pectoral plane than the sub glandular, and can be displaced laterally by blunt 

dissection in a medial to lateral direction. As the branches pass through deep 

fascia into the breast glandular tissue, they become relatively fixed and are more 

likely to be injured during extensive electrocautery or sharp dissection of the 

lateral pocket [290]. Як бачимо, наведений текстовий уривок містить багато 

вузькоспеціалізованих термінів, які подаються без пояснення, оскільки 
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цільовою аудиторією читачів є фахівці цієї галузі, цілком обізнані з її 

термінологічним апаратом. Меліоративно забарвлена лексика тут, зрозуміло, 

відсутня, а терміни не виконують емотивну функцію, на відміну від термінів 

в медійних текстах. 

Проте використання вузькоспеціальних термінів КЕМ найбільш 

характерне для текстів відповідних підручників. Оскільки інформація в 

підручниках подається з метою роз’яснення та навчання, то у них 

використовується така кількість термінів, щоб всебічно викласти матеріал 

про певний процес чи явище, беручи до уваги усі аспекти, наприклад: The 

superficial epidermis is composed of keratinised stratified squamous epithelium. 

The predominant cell type is the keratinocyte, which produces fibrous keratin to 

provide protective and waterproof functions to this layer. Three other cell types 

make up this layer: melanocytes – produce melanin which dissipates ultraviolet 

radiation and aids the production of vitamin D from sunlight; merkel cells – 

sensory cells associated with light touch discrimination; langerhans cells – 

immune surveillance dendritic cells (antigen-presenting cells). В наведеному 

фрагменті описується поняття superficial epidermis, причому його глибина 

досягається використанням уточнювальних термінів melanocytes, merkel cells, 

langerhans cells (antigen-presenting cells), дидактична функція яких підсилена  

наявністю дефініцій [287]. 

Окрім цього, функції термінів в різножанрових текстів було порівняно і 

з’ясовано, що деякі функції притаманні як термінам в медійних текстах, так і 

термінам у наукових та дидактичних. Результати порівняльного аналізу 

функцій термінів подано в таблиці 3.2. Знак «+» у комірці, на перетині 

стовпця та рядка, показує, що терміни виконують дану функцію у 

відповідному виді тексту. 
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Таблиця 3.2. 

Прагмастилістичні функції термінів в різножанрових текстах 

Функція 

Терміни в медійних 

текстах Терміни в 

наукових 

текстах 

Терміни в 

науково-

дидактич-них 

текстах 

Статті в 

жіночих 

журналах 

Рекламні 

слогани 

Аксіологічна    + 

Виховна    + 

Евристична   +  

Експресивна  +   

Емотивна +    

Естетична +    

Змісто-

підсилювальна 
 +   

Ідеологічна +    

Інтелективна   +  

Інформативна +  +  

Класифікаційна та 

систематизуюча 
   + 

Комунікативна    + 

Маніпулятивна  +   

Навіювання  +   

Дидактична    + 

Номінативна +  + + 

Позиціонування +    

Репрезентативна   +  

Ціннісно-

орієнтована 
+    

 

Дані, наведені у таблиці, дозволяють нам констатувати наступне: 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. 

Варто зазначити, що у певних контекстах мовні функції термінів КЕМ 

набувають особливого значення, тобто стають стилістичними. Це, зокрема,  

стосується номінативної та комунікативної функцій, особливості реалізації 

яких було розглянуто вище. 
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Слід зазначити, що для термінів в усіх розглянутих видах текстів 

характерна ще одна функція – текстотвірна (у порівняльній таблиці 3.2 ми 

її не подаємо). Спільною рисою усіх текстів є репрезентація єдиного 

смислового цілого, що має свою структуру. Термін, як функціональний 

елемент цієї структури, забезпечує, за допомогою текстотвірної функції, її 

організацію. Текстотвірна функція терміна полягає в тому, що 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, с. 104). 

Номінативні конструкції у текстах, особливо на фахову тематику, 

підсилюють і виділяють серед інших реалій саме ті, про які йде мова; 

наприклад, у наведеному фрагменті це прогноз щодо ефекту після здійснення 

косметичної процедури: Transconjunctival blepharoplasty, a variation of eyelid 

surgery, is performed by making an incision inside the lower eyelid. It avoids any 

scarring on the lower lid and may reduce the possibility of the eyelid pulling down, 

a postoperative complication in some patients. It is a useful technique when fat 

only, and not skin or muscle, needs to be removed from the eyelid area [308]. Як 

бачимо, номінативні конструкції incision inside the lower eyelid, scarring on the 

lower lid, the possibility of the eyelid pulling down, fat only, and not skin or 

muscle, needs to be removed from the eyelid area акцентують основні моменти, 

пов’язані із проведенням процедури та підсилюють вплив інформації на 

читача.  

За допомогою номінативних конструкцій, на яких лежить головне 

смислове навантаження, утворюються лексико-семантичні блоки, що 

відтворюють епізоди об’єктивної реальності. Їхніми опорами в текстах трьох 

груп виступають терміни-фіксатори, які, як було показано, вирізняються 

доволі помітною функціональною різноманітністю і динамікою (Дуда 2015).  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Тексти різних комунікативних сфер – природне середовище 

функціонуваннґ термінів. Комунікативні сфери, їхні жанри та відповідні 

функціональні стилі нерозривно пов‘язані та впливають на особливості 

функціонування термінів. Прагматичні функції термінів КЕМ в 

різножанрових і різностильових текстах – це функції обумовлені 

комунікативними особливостіми жанрів в аспекті впливу на адресата.Тому 

аналіз прагмастилістичних функцій термінів у текстах має важливе наукове 

та прикладне значення. 

2. Статті в англомовних жіночих журналах – популярному медійному 

жанрі – 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. В жіночих журналах обговорюються ряд тем, 

які не піднімають в інших виданнях. Одним з негативних моментів цих 

видань є нав‘язування еталонів-стереотипів, які стосуються зовнішнього 

вигляду читачок, їхнього іміджу. Характерною особливістю мови статті 

жіночого журналу, з одного боку є те, що це різновид мови ЗМІ, а з іншого – 

мова жінки-сьогодення. 

У статтях в жіночому журналі використовується загальновживана 

лексика, а терміни допомагають в передачі інформації та здійсненні впливу 

на читача. Терміни у текстах статей англомовних жіночих журналів 

виконують наступні функції: номінативну, інформативна, позиціонування, 

емотивну, ціннісно-орієнтовану, ідеологічну, естетичну. Мовленнєвий 

контекст статті формується за допомогою загальновідомих широкому загалу 

термінів галузей косметології та естетичної медицини, а нечисленні 

вузькоспеціальні терміни подаються обов’язково з роз’ясненнями. 

3. Рекламні тексти та слогани мають здатність формувати певну думку 

без доказів та подають загальноприйняті цінності як готові, беззаперечні. 
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Вони формують суспільну думку на основі маніпуляцій, основою якої є її 

непомітність, коли реципієнту нав’язується певна думка, як щось «природне» 

та «неминуче». Для реалізації цих прийомів часто використовуються 

метафори та ефімізми. Більшість рекламних текстів виражають експресію та 

є інструментами психологічного впливу на адресата. Саме терміни 

допомагають яскраво висвітлити експресію рекламного повідомлення. До 

функцій, які виконують терміни в рекламних текстах, належать функції 

навіювання, маніпулятивна, експресивна та змісто-підсилювальна. 

4. Наукова стаття є головним видом і засобом наукової комунікації. 

Одна з головних особливостей наукової статті – чіткість у виборі термінів, 

які не повинні допускати ніяких двозначностей. Зазвичай, термінам в 

наукових статтях притаманні такі властивості: однозначність, точність, 

лаконічність, відсутність омонімії та емоційного забарвлення, синонімічної 

різноманітності. Терміни КЕМ виконують у наукових статтях відповідних 

галузей такі функції: номінативну, евристична, інформативну, 

репрезентативну, інтелективну. Функції термінів КЕМ спрямовані на 

глибокий, детальний аналіз окремого процесу або явища. 

5. Підручник – це провідний жанр науково-дидактичної комунікації. За 

допомогою цього жанру відбувається передача вже існуючих знань, 

формуються уміння і навички, розвивається професійна компетентність. 

Терміни КЕМ у проаналізованих підручниках виконують такі функції – 

номінативну, виховну, аксіологічну, класифікаційну та систематизуючу, 

дидактичну, комунікативну. 

6. Порівняльний аналіз кількісних характеристик і функцій термінів в 

текстах різних жанрах виявив певні закономірності. Як показали отримані 

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

відносно невеликому диапазоні. 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. 
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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. 

Для термінів в усіх розглянутих видах текстів характерна ще одна 

функція – текстотвірна, за допомогою якої терміна відбувається об’єднання у 

тексті в номінативні конструкції не тільки термінологізованих одиниць, а й 

загальновживаних слів, вільних від термінологічного статусу. 

Результати дослідження висвітлені у таких публікаціях автора (2017, с. 

26-31; 2017, с. 76-80). 
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ВИСНОВКИ 

 

В сучасному мовознавстві чимало лінгвістичних досліджень 

присвячено аналізу термінологій різних професійних галузей, хоча 

англійська термінологія галузей косметології та естетичної медицини (КЕМ) 

досі ще не привертала увагу дослідників. Термінологія КЕМ – це комплекс 

взаємопов’язаних елементів, які формують певну єдність, для якої характерн 

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. 

Підходи, обрані у роботі в якості теоретичного підґрунтя інтерпретації 

і визначення поняття «термін», – філософсько-гносеологічний, логічний, 

семіотичний, інформативний, логіко-лінгвістичний та власне лінгвістичний – 

ґрунтуються на працях відомого термінознавця В. М. Лейчика. 

Критичний аналіз наукових джерел дозволив сформувати власне 

визначення поняття «термін», яке базується на поєднанні дефініцій 

А. В. Лемова та В. М. Лейчика: термін – це мовна одиниця (слово або 

словосполучення), переважно субстантивного характеру, яке співналежитьз 

загальними, конкретними та абстрактними поняттями певної галузі знань, та 

слугує для концентрації, фіксування, збереження й передачі професійної 

інформації. Відповідно, термін косметології та естетичної медицини – це 

слово або словосполучення, що позначає дії та процеси, методи, фізіологічні 

показники, препарати і засоби, обладнання і прилади, необхідні для 

покращення зовнішнього вигляду людини, та забезпечує процес номінації та 

комунікації між фахівцями. 
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Терміни КЕМ слід трактувати як термінологію, а не як терміносистему, 

тому що вони утворюють гетерогенну сукупність, яка обслуговує досить 

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

медичних). Загалом вони задовольняють систему вимог до терміна, які, 

С. В. Гриньовим-Гриневичем, охоплюють вимоги до його форми 

(синтаксичний аспект), значення (семантичний аспект), а також вимоги, 

зумовлені особливостями вживання терміна (прагматичний аспект). 

Сучасна косметологія та естетична медицина належать саме до тих 

фахових галузей, які тісно пов’язані з розвитком суспільства. Вони 

синтезують в собі всі основні досягнення медицини і косметології минулого, 

доповнюючи їх здобутками сучасності. Галузі КЕМ володіють своєю 

фаховою мовою, для якої характерні такі візуально помітні особливості, як 

використання дієслів у теперішньому часі та формі інфінітива, смислова 

навантаженість іменників, які вживаються переважно в однині та вагома 

частка прикметників, дієприкметників і дієприcлівників у лексичному складі. 

Стрижневий компонент фахової мови КЕМ – її термінологія – 

перебуває в стані постійного розвитку, адаптуючись до умов глобалізації. 

Джерелами її поповнення й збагачення є залучення термінів з суміжних 

фахових галузей (медицина, мікробіологія, хімія, ботаніка) та фахової мови 

мистецтва, використання іншомовних запозичень (з латинської, грецької, 

французької та інших мов), а також лексичних одиниць із загальновживаної 

мови. Термінологію КЕМ також поповнюють власне неологізми 

(dermatological monitoring), трансномінації, що поєднують новизну форми 

слова зі значенням, яке передавалося раніше іншою формою 

(bariatristicsurgeon) та семантичні неологізми, тобто нові значення вже 

наявних слів (high SMAS face lift technique). 

Терміни КЕМ стратифікуються на 7 основних тематичних груп і 46 

підгруп. До найбільших тематичних груп належать «декоративна косметика 

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

недоліків», «інвазивні методи та способи корекції косметичних недоліків». 
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Усі вони представленні вузькоспеціальними термінами. Гіперо-гіпонімічні 

відношення зумовлюють чітке розмежування понять, забезпечують 

ієрархічний характер термінології КЕМ, а також сприяють її збагаченню.  

Структурна будова термінів КЕМ є різноманітною. Основними 

способами творення термінодиниць є синтаксичний, морфологічний та 

морфолого-синтаксичний. За синтаксичним способом побудована значна 

кількість термінів КЕМ. Отримані результати свідчать про переважання 

двослівних термінів, які будуються за чотирма структурними моделями: NN, 

AN, VedN, VingN. Найпродуктивнішими моделями є NN (338 термінів з 1200 

у корпусі) та AN (94 терміноодиниці). Наявність у термінології косметології 

трьох- та чотирьохкомпонентних безприйменникових, а також 

прийменникових термінологічних словосполучень експліцитно демонструє, 

що нині термінологія цієї галузі розвивається, зазнає змін та ускладнення 

своєї структури. 

Морфологічний спосіб термінотворення у галузях КЕМ 

характеризується використанням афіксів. У найпродуктивніших моделях 

формування термінів КЕМ використовуються прикметникові (-less, -ize) та 

іменникові (-age, -ion) суфікси. Однак в ідеальному вигляді термінотворення 

шляхом суфіксації або префіксації відбувається рідко. Частіше 

використовується суфіксально-префіксальний спосіб, що будується за 

моделлю pref+N+suf=N. До морфологічного способу термінотворення КЕМ 

також належить епонімічна номінація хвороб, методів та процесів лікування. 

Епоніми КЕМ найчастіше представленні двокомпонентними 

словосполученнями (Jacquet’s massage). 

Продуктивним способом утворення термінів КЕМ є абревіація, яка 

належить до морфо-синтаксичного способу термінотворення. У роботі 

здійснено розподіл термінів-абревіатур КЕМ за критеріями ступеня 

семантики 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 – 
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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). 

Аналіз корпусу термінів КЕМ дозволив виокремити такі способи 

скорочення як усічення, що поширене в неформальному професійному 

спілкуванні і налічує три типи: 1) афереза – усічення початкових складів 

слова (clysis – hypodermoclysis); 2) синкопа – усічення середньої частини 

слова (hype – hypodermic syringe); 3) апокопа – усічення кінцевих частин 

слова. Виявлено також частково скорочені слова, які складаються з вже 

сформованого ініціального скорочення та розгорнутого терміна (RF-lifting – 

radio wave facelift).  

Поширеними в термінології КЕМ є слова-композити, які утворюються 

шляхом поєднання двох і більше компонентів (hexamilone – hexamidine + 

triamcinolone), а також стягування (oxylift – oxygenated lifting). 

Окремий розгляд утворення неологізмів в термінології КЕМ показав, 

що у цьому процесі активну участь беруть суфіксальні (-derma, -plasty) та 

префіксальні (aero-, trans-, multi- ) елементи складних термінів. Зустрічається 

суфіксально-префіксальний спосіб, який реалізується за моделлю pref+N+suf 

= N (hyper-therm-ia). Найпродуктивніші моделі творення неологізмів КЕМ на 

основі складання основ такі: N+N = N (hydro+massage = hydromassage), A+N 

=A (ultra+sound = ultrasound). Терміни-неологізми КЕМ утворюються також 

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

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

складних термінів-неологізмів в галузях КЕМ характерні багатокомпонентні 

комбінації, які містять такі слова, як free (paraben-free), semi (semi-mate 

(lipstick)), friendly (eater-friendly), intensive (technology-intensive). Основними 

моделями творення складних термінів-неологізмів є Abbr+N=N (e-

dermatology), N(A)+Numeral+(N/A)=N (sodium C14-16 olefin sulfonate), 

Numeral+N(A)=N(A) (3-panel (elastic abdominal binder) та модель на основі 

використання часток (hook-on (nose)). 
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Лексико-семантичний аналіз термінології КЕМ показав 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 міцно вкоренилися в термінологію КЕМ, а їх 

розповсюдженість забезпечує ефективне функціонування цих фахових 

галузей. У складі КЕМ помітні сталі англійські терміни-метафори, приміром, 

cat’s ears або gummy smile. 

У дисертації здійснено також кількісний та прагмастилістичний аналізи 

термінів в різножанрових текстах – медійних, наукових та науково-

дидактичних. Як показали квантитативні результати, питома вага термінів у 

трьох групах текстів варіює у відносно невеликому диапазоні – 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. 

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, маніпулятивна, змісто-підсилювальна та навіювання. 

У наукових статтях відповідних галузей вони виконують евристична, 

номінативну, інформативну, репрезентативну та інтелективну функції, а в 

текстах підручників – номінативну, аксіологічну, виховну, класифікаційну та 

систематизуючу, дидактичну і комунікативну. 

Порівняння функціональних особливостей термінів КЕМ у 

різножанрових текстах показало, що у медійних текстах функції термінів 

направлені на привернення уваги та зацікавлення читачів, 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. 
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Для термінів в усіх розглянутих видах текстів характерна ще одна 

функція – текстотвірна, яка полягає в тому, що саме за допомогою терміна 

відбувається об’єднання у тексті в номінативні конструкції терміноодиниць і 

загальновживаних слів. 

Результати комплексного дослідження англійської термінології 

косметології та естетичної медицини створюють перспективи для 

подальшого ґрунтовнішого дослідження обраної галузевої термінології, а 

також проведення порівняльного аналізу особливостей української та 

англійської термінології зазначених галузей. 
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Дотаток Б 

Англо-український глосарій ключових термінів косметології та 

естетичної медицини 

 

Термін Переклад 

А 

1.  abdominoplasty retractor ретрактор для проведення 

абдомінопластики 

2.  abdominoplasty/ tummy tuck пластика живота 

3.  ablative lasers «абляційний» лазер 

(використовується для усунення 

вікових змін і пошкоджень, завданих 

шкірі сонцем) 

4.  (non-)abrasive face exfoliation пілінг шкіри з використанням (без 

використання) абразивних частинок 

5.  ABR (alpha-beta and retinol) peeling АБР-пілінг (процедура хімічного 

пілінгу, в основі якого є три активних 

речовини: альфа-гідроксикислоти, 

бета-гідроксикислоти і ретинол) 

6.  abscesses гнійник, нарив 

7.  absorbable suture саморозсмоктувальні шви 

8.  acacia concinna fruit extract/ 

thorntrees/ wattles/ gum arabic 

гуміарабік, сік акації (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

9.  acetone ацетон 

10.  acid кислота (різні кислоти 

використовуються у кислотних 

пілінгах) 

11.  acne вугревий висип 

12.  acne spot treatment комплекс препаратів проти акне 
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13.  acne vulgaris юнацькі вугрі 

14.  acne-fighting product засоби проти акне  

15.  acne-free той, що без прищів 

16.  acne-like skin eruptions шкіра, пошкоджена акне, схожа на 

кратори вулканів 

17.  acne-prone skin шкіра, схильна до вугревого висипу 

18.  acral peeling skin syndrome синдром лущення шкіри  

19.  activated aluminium chlorohydrate активний хлоргидрат алюмінію 

20.  acupuncture акупунктура  

21.  acute febrile neutrophilic dermatosis гострий гарячковий нейтрофільний 

дерматоз 

22.  aerosolize аерозоль 

23.  afrostyling афростиль (у плетінні волосся) 

24.  aftershave крем після гоління 

25.  age factor фактор віку 

26.  age spots (lentigines) вікові пігментні плями 

27.  ageing wrinkles вікові зморшки 

28.  agger nasi, ala nasi, ala of nose крила носа 

29.  aging старіння 

30.  aging prevention попередження старіння 

31.  AHA (alpha hydroxy acid) альфагідроксидні кислоти (фруктові 

водорозчинні кислоти, які діють на 

поверхні шкіри і не проникають в її 

глибокі шари; компоненти засобів 

догляду за шкірою) 

32.  airbrush makeup applicator інструмент-розпилювач для 

нанесення макіяжу без використання 

пензлів 

33.  alarplasty аларпластика (пластична операція, 
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при якій видаляється клин крила 

носа, щоб змінити форму ніздрів) 

34.  albinism альбінізм  

35.  alligator forceps затискач, у формі щелепи алігатора 

36.  all-one-colour mask однотонна маска (у ході макіяжу уся 

декоративна косметика розтушована 

в один тон, без збереження 

контурингу) 

37.  aloe vera алоє вера (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

38.  alopecia  алопеція (захворювання) 

39.  aluminum powder алюмінієвий порошок (небажаний 

компонент, пігмент який дає колір, 

може негативно впливати на 

репродуктивну і нервову систему, 

викликати алергічну реакцію) 

40.  anagen анаген (одна з трьох фаз росту 

волосся)  

41.  anchor incisions (breast lift) надріз у формі якоря (підтяжка 

грудей) 

42.  andy gump deformity хірургічна операція для зміни форми 

підборіддя 

43.  angel’s kiss гемангіома 

44.  angioplasty ангіопластика 

45.  angle liner brush пензлик для стрілок 

46.  angle top brush пензлик для скул 

47.  angled shader brush пензлик з обрізаним кутом для 

розтушовування 

48.  anterior part of the body  передня частина тіла 
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49.  anti-acne проти вугрового висипу 

50.  anti-ageing  антивіковий 

51.  antia-buch ear reconstruction  хірургічна операція для зміни форми 

вуха 

52.  anticellulite антицелюлітний 

53.  anti-hair fall conditioner кондиціонер від випадання волосся 

54.  antioxidant антиоксидант 

55.  antioxidant serum сироватка –антиоксидант 

56.  antiperspirant stick cухий антипреспірант у формі олівця 

57.  antisepsis антисептик 

58.  apocrine glands апокринні залози 

59.  apparatus cosmetology апаратна косметологія 

60.  arched brows брови у формі дуги 

61.  areola reconstruction хірургічна операція для відновлення 

форми грудей 

62.  argan oil арганова олія (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

63.  arm lift підтяжка шкіри на руках 

64.  aromatherapy аромотерапія 

65.  artificial skin штучна шкіра (частина шкіри, яку 

вилучили із іншої ділянки тіла 

пацієнта) 

66.  asymmetry асиметрія (дефект зовнішнього 

вигляду) 

67.  At-home chemical peels хімічний пілінг, який проводять в 

домашніх умовах 

68.  atopic dermatitis атопічний дерматит (захворювання) 

69.  autologen аутологен (матеріал для збільшення 
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губ) 

70.  autologous fat transfer аутологічне перенесення жиру 

71.  azelaic acid азелаїнова кислота 

(використовується під час 

проведення пілінгу) 

72.  aztec ear surgery пластика мочки вуха  

В 

73.  bacterial plaque зубний наліт 

74.  baked powder запечена пудра 

75.  baking makeup “запечений” макіяж 

76.  balayage балаяж (техніка поступового 

висвітлення волосся) 

77.  baldness облисіння 

78.  ball tipped wand щіточка від туші для закручування 

вій по кутиках ока 

79.  banana rolls обвисла шкіра, яку помітно зверху на 

стегнах, за формою схожа на банан 

80.  bar soap мило 

81.  bat ear surgery хірургічна операція для усунення 

клаповухості 

82.  baumann skin types типологія шкіри за Бауманом 

(налічує 16 видів шкіри) 

83.  BB (blemish balm) cream  бі-бі крем (крем, що маскує недоліки) 

84.  beauty essence есенція для шкіри обличчя, покращує 

проникнення препаратів у шкіру, 

відноситься до засобів, що сприяють 

догляду за шкірою (skin care boosters) 

85.  beauty mark, mole родимка 

86.  beeswax бджолиний віск (компонент 



 

 

209  

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

87.  beautyblender б’ютіблендер 

88.  beige беж (відтінок засобів декоративної 

косметики) 

89.  belly button reshaping хірургічна операція (зміна форми 

пупця) 

90.  BHA (beta hydroxy acid) бета-гідрокси кислоти (жиророзчинні 

кислоти, які проникають глибоко 

всередину шкіри)  

91.  bifid nose роздвоєння кінчика носа 

(косметичний дефект ) 

92.  biodynamic tea tree oil масло чайного дерева (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом)  

93.  biorevitalization біоревіталізація (процедура живлення 

і глибокого зволоження шкіри за 

допомогою ін’єкцій гіалуронової 

кислоти) 

94.  biotin біотин (вітамін В7) 

95.  bipolar scissors біполярні ножиці (використовуються 

для того, щоб одночасно підняти і 

розділити тканини) 

96.  bird beak jaw підборіддя, за формою схоже на 

дзьоб (вада обличчя) 

97.  bird face обличчя, за формою овальне, випукле 

вперед (вада обличчя) 

98.  blackhead чорні цятки 

99.  blemishes зморшки  
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100.  blending змішування (техніка розтушовування 

різних відтінків тіней/коректора 

тощо для запобігання різких 

переходів між ними) 

101.  blepharoplasty блефаропластика  

102.  blond on blond два відтінки блонду (кольори, що 

використовуються для створення 

світлого і темнішого пасма з метою 

досягнення ефекту вигорілого на 

сонці волосся) 

103.  body contouring контуринг тіла (підтяжка обвислої 

шкіри після усунення надлишкового 

жиру) 

104.  body cream крем для тіла 

105.  body fat levels відсоток жиру в організмі 

106.  body mass index (BMI) індекс маси тіла 

107.  body scrub скраб для тіла 

108.  body wrap  обгортання тіла 

109.  bodylifting підтяжка тіла 

110.  botox ботокс 

111.  botoxed насичений препаратом «ботокс» 

112.  bottom lash wand щіточка від туші для закручування 

кінчиків вій 

113.  botulinum toxin injection ін’єкція ботулінічного токсину 

(ботулінотоксин типу А) – м’язовий 

релаксант, використовується у анти-

вікових ін’єкціях) 

114.  boxcar scar слід від акне, за формою схожий на 

відбиток пальця 
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115.  brachioplasty пластична операція для підтяжки 

шкіри на біцепсі 

116.  breast augmentations/enhancement збільшення грудей 

117.  breast lift підтяжка грудей 

118.  breast lift surgery операція для підтяжки грудей 

119.  breast reconstruction хірургічна операція для відновлення 

форми грудей 

120.  bridge of nose спинка носа 

121.  brightener освітлювач шкіри 

122.  broken blood vessels судинна сітка 

123.  bronzer brush пензлик для нанесення бронзатора 

124.  brow comb brush кісточка для брів 

125.  brow lift  підтяжка брів  

126.  bruising синець 

127.  brushing очищення шкіри від відмерлих 

клітин за допомогою щітки 

128.  BTX/ botulinum toxin injection  ін’єкція ботулотоксину 

129.  buccal massage fat removal усунення жиру з обличчя за 

допомогою буккального масажу 

130.  buff in, push into вбивати (рух, під час нанесення 

декоративної косметики, з метою 

досягнення ідеально рівного тону) 

131.  buffed in (make up) вбитий макіяж (добре розтушований 

кісточкою) 

132.  buffer пилка для полірування нігтів 

133.  buffing brush кісточка із щільно набитим ворсом 

(для нанесення рідких текстур) 

134.  bull neck бичача шия (дефект, що полягає в 

непружній шкірі на шиї)  
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135.  bumpy nose викривлений ніс  

136.  bunny line, crow’s feet зморшки біля носа 

137.  propylene glycol/butylene 

glycol/ppe 

бутиленгліколь (небажаний 

компонент у складі туші, помади, 

мила) 

138.  seborrheic keratoses себорейний кератоз (захворювання) 

С 

139.  cafe аu lait spots плями кольору кави з молоком 

140.  cake face насичений макіяж на обличчі 

141.  camouflage cosmetics маскувальна косметика (косметичні 

засоби для маскування недоліків 

зовнішнього вигляду людини) 

142.  canal for facial nerve канал лицьового нерва 

143.  candida albicans, candidiasis 

candida 

диплоїдний грибок (захворювання) 

144.  canine ікло (в естетичній стоматології) 

145.  canine fossa собача ямка (поглиблення в центрі 

передньої поверхні щелепи) 

146.  cankles (сalf +ankle) щиколотка, за товщиною така, як 

стегно (дефект) 

147.  carmine, cochineal, cochineal 

extract, crimson lake, carmine lake, 

natural red 

яскраво червоний (пігмент) 

148.  carp’s mouth рот, за формою такий, як у риби 

149.  cat eye котяче око (вид макіяжу для очей) 

150.  cat’s ear вуха, за формою такі, як у кота 

151.  CC (color correction) cream Сі-Сі крем (крім тонального ефекту, 

коригує тон шкіри, зменшуючи 

видимість почервоніння, пігментації, 
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наслідків акне і судинних сіточок) 

152.  cellfina процедура, яка усуває причину 

целюліту 

153.  center of eyelid центр повіки 

154.  cetyl alcohol цетиловий спирт (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

155.  chamomile ромашка (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

156.  cheek reduction зменшення розміру щік 

157.  Cheekbone/ zygoma вилиця 

158.  chemexfoliation/chemical peel хімічний пілінг 

159.  сhemical exfoliant, peel хімічний ексфоліант 

160.  chemical free hair relaxer препарат із натуральними 

компонентами для вирівнювання 

волосся  

161.  cherry angioma/ cherry eye вишнева ангіома 

162.  cherubism  херувизм (рідкісне спадкове 

захворювання, що виявляється 

пороком розвитку лицьового скелета, 

переважно верхньої і нижньої щелеп; 

при цьому ознаки захворювання 

подібні на херувимів, яких зображали 

в період ренесансу) 

163.  chicken/ bing / bat wings обвисла шкіра на біцепсах, за 

формою схожа на крила 

164.  chicory root арганова олія (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 
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165.  chin reconstruction/ chin surgery/ 

mentoplasty 

хірургічна операція для зміни форми 

підборіддя 

166.  chloasma хлоазма (дерматологічне 

захворювання) 

167.  chok-chok добре зволожена шкіра з 

натуральним блиском 

168.  citrus acid цитрусова кислота (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

169.  CL/ cosmetologist  косметолог 

170.  clay mask глиняна маска 

171.  cleanse очищувати (про застосування 

очисних косметичних засобів для 

шкіри) 

172.  cleansing foam піна для очищення шкіри 

173.  clear rosy світло рожевий (відтінок) 

174.  close set eyes близько посаджені очі 

175.  coal tar кам’яновугільна смола (компонент 

темних фарб для волосся) 

176.  cobalt blue кобальтово-синій (відтінок) 

177.  cocoa seed butter масло какао (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

178.  coenzyme Q10 коензим Q10 

179.  cold sores (herpes) герпес (захворювання) 

180.  cold wave укладка для волосся з використанням 

фену з холодним повітрям 

181.  collagen  колаген (білок сполучної тканини) 

182.  collagen-builder стимулятор утворення колагену 

183.  collagen loss зниження рівня колагену в шкірі 
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184.  collagen mask колагенова маска  

185.  colloid колоїдний (рубець) 

186.  color repair shampoo шампунь для відновлення тьмяного 

волосся 

187.  combination skin комбінована шкіра 

188.  comedone комедон (закупорений проток сальної 

залози) 

189.  comedone extractors (pimple 

popper, spot popper, zit popper for 

acne treatment) 

інструмент для усунення комедонів 

190.  compresses of herbal infusions компрес із трав’яних настоїв 

191.  compression device прилад для компресії (апаратна 

косметологія) 

192.  compressive pressure garments моделювальна білизна 

193.  concealer консилер (пігментований тональний 

засіб, що маскує недоліки шкіри) 

194.  concealer brush пензлик для нанесення консилеру 

195.  concealer, colour corrector коректор для шкіри 

196.  concha вушна раковина 

197.  conditioner  кондиціонер (для волосся) 

198.  contour контур (у макіяжі) 

199.  contour pallet палетка для контуринга (у макіяжі) 

200.  cooling cannula, cryosurgical probe, 

cryoprobe, cryoneedle  

кріозонд  

201.  copper hue мідний (відтінок) 

202.  coronal forehead lift підтяжка шкіри на лобі 

203.  corrugator muscle botox injection ін’єкція ботоксу в ділянку над 

повікою 

204.  cosmeceuticals космеце́втика (косметичні продукти 
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із біологічно активними 

складниками) 

205.  cosmetic intervention пластична операція 

206.  cosmetic spatulas косметичний шпатель (для нанесення 

маски на обличчя та зону декольте) 

207.  cosmetiс dermatitis дерматит, викликаний косметичними 

засобами 

208.  cover fix setting spray спрей для фіксації макіяжу 

209.  crayon помада-олівець для губ або очей 

210.  cream крем 

211.  creases зморшки 

212.  crescent breast lift підтяжка грудей (надріз виконують у 

формі півмісяця) 

213.  cruelty free яка не тестується на тваринах (про 

органічну косметику) 

214.  crust кірка 

215.  crusting огрубіння шкіри 

216.  cryo electrophoresis кріоелектрофорез 

217.  сryolifting  кріоліфтинг (косметична процедура) 

218.  cryotherapy кріотерапія 

219.  curcumin куркумін (компонент кремів для 

шкіри, антиоксидант) 

220.  curler щипці для завивки вій 

221.  curling mascara туш, що надає ефекту підкручених 

вій 

222.  curved wand щіточка від туші для закручування 

вій 

223.  cushions powder кушон (різновид тонального крему) 

224.  cuticles  кутикула 
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D 

225.  damaged hair пошкоджені кінчики волосся  

226.  dandruff  лупа  

227.  dairy face молочне обличчя (симптоми: опухлі 

повіки, мішки і темні круги під 

очима, дрібні білі плями/точки і 

нерівності на підборідді, свідчать, що 

тіло бореться, щоб переварити 

молочні продукти)  

228.  dark circle темні кола (під очима) 

229.  dark spots «чорні плями» в Т-зоні 

230.  darsonvalization дарсонвалізація (фізіотерапевтичний 

метод лікувального впливу на шкіру 

за допомогою змінного імпульсного 

електроструму) 

231.  day cream денний крем 

232.  daylight makeup денний макіяж 

233.  daytime skin regimen щоденний догляд за шкірою 

234.  DD (daily defence) cream Ді-Ді крем (забезпечує якісну роботу 

ліпідного бар’єру на поверхні шкіри і 

захищає епідерміс від руйнівного 

впливу навколишнього середовища) 

235.  debriding усунення відмерлих тканин 

236.  deep set eyes глибоко посаджені очі 

237.  deep-cleansing глибоке очищення 

238.  deep-depth peels глибокий пілінг 

239.  defect дефект 

240.  defluvium capilorum повна втрата волосся  

241.  defluvium unguium повна втрата нігтів  
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242.  deformed деформований  

243.  dehydrate висушити, зневоднити 

244.  dehydrated зневоднений (про шкіру) 

245.  dehydration lines зморшки через зневоднений 

епідерміс 

246.  delicate делікатний, ніжний (засіб для 

чутливої шкіри) 

247.  densely-packed bristles щільно набитий ворс (про кісточку) 

248.  dental veneer зубний вінір 

249.  deodorant дезодорант  

250.  depigmentation втрата пігменту  

251.  depigmented  депігментований (про шкіру) 

252.  depilation депіляція (видалення тільки видимої 

частини волосини, або видалення 

волосся з кореневою частиною, але 

без пошкодження волосяного 

фолікула) 

253.  dermabrasion дермобразія (механічний пілінг) 

254.  dermalogen дермалоген (продукт, який 

використовується для збільшення 

губ) 

255.  dermapen дермапен (портативний апарат для 

проведення мікроголкової 

мезотерапії) 

256.  dermatitis дерматит  

257.  dermatochalasis  холазедермія (гіпертрофія шкіри 

навколо очей) 

258.  dermatologist дерматолог 

259.  dermatology дерматологія  
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260.  dermatophytosis (photodermatosis, 

ringworm) 

стригучий лишай (захворювання) 

261.  dermis середній шар шкіри 

262.  desquamation  лущення (шкіри) 

263.  deviated septum відхилена перегородка носа 

264.  diadynamic therapy діадинамотерапія (метод усунення 

сверблячих дерматозів, колоїдних 

рубців за допомогою дії постійного 

струму з імпульсами 

напівсінусоідальної форми) 

265.  diamond shape зона «діамант» (площа – лоб, щоки, 

підборіддя) 

266.  diamond-shape face обличчя у формі діаманта (вилиці 

широкопосаджені) 

267.  diathermocoagulation діатермокоагуляція (метод 

використовується при усуненні 

невусів, бородавок, мозолів) 

268.  dieting regimen дотримуватися дієти 

269.  dimple ямочки (на щоках або підборідді) 

270.  disodium phenyl dibenzimidazole 

tetrasulfonate 

дисодиум фенил дибензимидазол 

тетрасульфонат (компонент 

косметичних засобів, що поглинає 

ультрафіолет) 

271.  disposable eye shadow sponge одноразовий аплікатор для тіней 

272.  doe foot кісточка-аплікатор для нанесення 

блиску для губ 

273.  donout incision (breast lift) надріз у формі пончика (підтяжка 

грудей) 

274.  dorsum (of nose) спинка (носа) 
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275.  dotting tool інструмент для нанесення візерунку у 

формі крапок (у манікюрі) 

276.  double chin подвійне підборіддя  

277.  double cleansing подвійне очищення (використання 

двох типів очищувальних засобів на 

олійній і водній основах) 

278.  double ended brush пензлик із насадками з обох сторін 

279.  downturned eyes очі із опущеними кутиками 

280.  draping makeup дрейпінг (техніка контурування 

обличчя за допомогою рум'ян) 

281.  drugstore makeup магазин із косметикою рівня 

масмаркет 

282.  dry hair shampoo шампунь для сухого волосся  

283.  dry shampoo сухий шампунь (що не потребує 

води) 

284.  dry skin/ xerosis суха шкіра  

285.  DSPT (dry, sensitive, pigmented, 

tight) skin 

суха, чутлива, пігментована, пружна 

шкіра 

286.  dull-looking виснажена, втомлена (про шкіру) 

287.  dye фарбувати волосся  

288.  dye brush щіточка для фарбування волосся  

289.  dyskeratosis  дискератоз шкіри (захворювання) 

E 

290.  ear lobe clamp зажим для мочки вуха (інструмент) 

291.  early skin development швидке старіння шкіри 

292.  ear pin back surgery хірургічна операція для усунення 

клаповухості 

293.  eau decologne одеколон 

294.  eczema екзема (захворювання) 



 

 

221  

295.  edematous skin набрякла шкіра 

296.  edelweiss едельвейс (екстракт едельвейсу є 

компонентом сонцезахисної та 

антивікової косметики) 

297.  eggshell nails нігті з надмірно тонкою пластиною 

298.  egyptian henna єгипетська хна (використовується 

для фарбування та догляду за 

волоссям) 

299.  elastin еластин (білок, що відповідає за 

тонус шкіри) 

300.  electric facial mask електрична маска для обличчя 

(препарати проникають у шкіру під 

дією електричного струму) 

301.  electric styling brush фен для волосся з насадками для 

укладки 

302.  electroacupuncture електроакупунктура (один зі способів 

голкорефлексотерапії, при якому 

акупунктурні голки пропускають 

електричний струм і покращують 

проникнення препаратів у шкіру) 

303.  electrocoagulation/ electroepilation усунення небажаного волосся за 

допомогою електричного струму 

304.  electrolysis електроліз (процедура видалення 

волосся за допомогою електричних 

імпульсів) 

305.  electrolytic cup прилад, який використовується для 

очищення шкіри перед масажем 

обличчя або тіла 

306.  electronic tweezing електричний пінцет (інструмент для 
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видалення зайвого волосся) 

307.  elevens  зморшки (між бровами, за формою 

схожі на число «11») 

308.  emery board пилочка для нігтів 

309.  emollient cream крем-емульсія  

310.  enamel емаль для нігтів  

311.  endepidermis внутрішній шар епідермісу 

312.  endermic всмоктування шкірою  

313.  enfleurage процес отримання ефірних масел 

314.  enlarged pores збільшені пори  

315.  enriching lotion лосьйон, що живить шкіру 

316.  epidermabrasion косметичний пілінг із використанням 

кислот або спеціального обладнання 

317.  epidermal епідермальний; той, що виникає в 

зовнішньому шарі шкіри  

318.  epidermis/ scarfskin епідерміс (зовнішній шар шкіри) 

319.  epilation епіляція (процедура, при якій волосся 

видаляють разом із коренем; 

волосяний фолікул порушується) 

320.  epilator епілятор 

321.  epithelial tissue епітеліальна тканина 

322.  epstein-barr virus вірус Епштейна-Барра (герпетична 

інфекція) 

323.  equisetum arvense leaf extract хвощ польовий, екстракт листя 

(компонент засобів після гоління, 

косметичних продуктів для очей) 

324.  erythema надмірний рум’янець  

325.  erythematous (rash) еритематозний (висип) 

326.  eschar  струп 



 

 

223  

327.  essential oils ароматичні олії  

328.  even-toned рівний тон (про нанесення 

косметичних засобів) 

329.  everyday makeup щоденний макіяж  

330.  excess of tissue/ hypertrophic scars гіпертрофічні рубці 

331.  excoriation лущення шкіри 

332.  excoriations  висип 

333.  exfoliation механічне усунення відмерлої шкіри 

334.  exfoliative dermatitis дерматит, при якому відлущується 

шкіра і випадає волосся  

335.  expression wrinkles мімічні зморшки 

336.  extra volume shampoo шампунь з ефектом додаткового 

об’єму 

337.  eye cream крем навколо очей 

338.  eye liner  підводка для очей 

339.  eye primer основа під тіні 

340.  eye shadow brush пензлик для нанесення тіней  

341.  eye shadow sponge спонж для нанесення тіней  

342.  eyebrow arching надання форми бровам 

343.  eyebrow brush пензлик для нанесення тіней на 

брови  

344.  eyebrow gel гель для брів 

345.  eyebrow pencil олівець для брів  

346.  eyedrops/ artificial tears краплі для очей  

347.  eyelash curler завивка вій  

348.  eyelash extension gel гель, що пришвидшує ріст вій 

349.  eyelash growth enhancer засіб для росту вій 

350.  eyelashes (artificial) штучні вії  

351.  eyelid surgery операція на повіках 
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352.  eyeliner олівець для очей  

353.  eyeliner brush пензлик для підводки очей 

354.  eyeshadow тіні для очей 

355.  eyewash засіб для зняття макіяжу з очей 

356.  eye widening surgery пластична операція для збільшення 

форми очей (популярна в Азії) 

F 

357.  face fitness/ gymnastics/ building вправи для підтримання тонусу 

обличчя 

358.  face framing контур обличчя, який формується за 

допомогою хайлайтерів 

359.  face lifting massage масаж-підтяжка обличчя 

360.  face oil олія для обличчя 

361.  face on/ put on makeup/ do 

(someone’s) makeup 

нанести макіяж  

362.  face powder пудра для обличчя  

363.  face wash засіб для вмивання обличчя 

364.  facelift surgery/ rhytidectomy  підтяжка обличчя 

365.  facial aging старіння шкіри обличчя 

366.  facial cleanser засіб для очищення шкіри обличчя 

367.  facial cleft, cleft of the hard palate ущелина м’якого піднебіння  

368.  facial contouring контуринг обличчя (корекція форми 

обличчя) 

369.  facial cream крем для обличчя 

370.  facial exfoliant пілінг для обличчя 

371.  facial feature особливості зовнішності (привабливі 

або ті, які потребують корекції) 

372.  facial flushing почервоніння обличчя 

373.  facial hair волосся на обличчі 
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374.  facial mask маска для обличчя  

375.  facial massage масаж обличчя  

376.  facial muscles м’язи обличчя 

377.  facial plastic surgery/ facial 

reconstructive procedure 

пластична операція на обличчі 

378.  facial serum сироватка для обличчя 

379.  facial tissue м’які тканини обличчя 

380.  facial volume (elasticity) пружність шкіри обличчя 

381.  fading skin  a) стрижка «фейд» (полягає у 

створенні нечіткого переходу 

від короткого волосся на 

потилиці до будь-якої бажаної 

довжини на маківці) 

b) шкіра обличчя, що в’яне 

(потребує живлення і 

зволоження) 

382.  fair світлий (відтінок шкіри, засобів 

декоративної косметики) 

383.  fake штучний (волосся, нігті, вії) 

384.  false lashes накладні вії 

385.  fan brush пензлик-віяло  

386.  fascia тип сполучної тканини 

387.  fat injectable fillers/ soft-tissue 

augmentation 

процедура, що розгладжує зморшки 

завдяки введенню ін’єкції колагену 

388.  fatigued skin виснажена шкіра 

389.  feline eye котячі очі (внаслідок нанесеного 

макіяжу очі виглядають 

«розтягнутими», «видовженими», 

схожими за формою на котячі) 
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390.  filament lifting ниткова підтяжка (косметологічна 

процедура, суть якої полягає в 

підшкірному введенні спеціальних 

ниток, що усувають птоз м’яких 

тканин) 

391.  filler філер  

392.  filler injection філлер-ін’єкція (ін’єкційні 

наповнювачі, які використовуються 

для корекції вікових змін) 

393.  fine lip lines  зморшки навколо рота 

394.  fingernail brush щіточка для манікюру  

395.  fingernail polish покриття для нігтів  

396.  finishing cream фінішний крем  

397.  finishing spray спрей, що фіксує макіяж 

398.  fish lips риб’ячі губи (внаслідок нанесення 

декоративної косметики губи за 

формою виглядають як риб’ячі) 

399.  fissure тріщини (на шкірі, губах) 

400.  flabby thighs непружні стегна 

401.  flaccid  обвисла (про шкіру)  

402.  flat-ironed hair випрямлений (про волосся) 

403.  flat-top shadow brush пензлик із плоскою поверхнею для 

нанесення зволожувачів та основи 

404.  fleshy nose м’ясистий ніс (форма носа) 

405.  floral fragrancе/ floral-scented квітковий аромат  

406.  fluffy brush пухнаста кісточка (для нанесення 

розсипних текстур) 

407.  fluid cream крем-флюїд 

408.  foamless той, що не піниться 
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409.  follicle фолікула  

410.  follicular  фолікулярний  

411.  folliculitis фолікуліт (запалення волосяного 

фолікула на будь-якій ділянці шкіри) 

412.  foolproof straight-line technique точний метод нанесення чітких ліній 

(у макіяжі очей) 

413.  foot cream крем для ступнів 

414.  foot spray спрей для ступнів 

415.  forehead lift підтяжка шкіри на лобі 

416.  formaldehyde формальдегід (компонент-консервант 

в косметичних засобах) 

417.  foundation (basе) основа під макіяж 

418.  foundation brush пензлик для нанесення основи 

419.  freckles/ ephelides веснянки 

420.  freezing probe, freezing needle кріозонд  

421.  frontalis muscle botox injection ін’єкція ботоксу у ділянці лоба  

422.  frown lines зморшки на чолі 

423.  full cover щільний тональний (вміст пігменту 

до 35%) 

424.  full glam makeup насичений, стійкий макіяж 

425.  fungal infection грибок (захворювання) 

426.  furuncle фурункул 

G 

427.  galvanic desincrustation gel гальванічний гель для дезінкрустації 

(прекрасно розчиняє сальну 

секрецію, що накопичилася глибоко 

в порах; підходить для проведення 

ультразвукової чистки шкіри) 

428.  galvanic face cleansing гальванічна чистка шкіри 
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429.  galvanization гальванізація (фізіотерапевтичний 

метод лікування, що 

використовується для виведення 

токсинів із клітин, усунення дрібних 

і розгладження глибоких зморшок на 

обличчі, повіках і шиї) 

430.  gardenia гарденія (рослина, що 

використовується в парфумерії) 

431.  gauze марля 

432.  gel гель  

433.  gel-cream крем-гель 

434.  gentle ніжний (про косметичні продукти 

для чутливої шкіри) 

435.  genus candida диплоїдний грибок (що спричиняє 

онихомікоз нігтів) 

436.  gift spot білі плями на нігтях 

437.  ginseng женьшень (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

438.  glabrous безволосий 

439.  glass skin шкіра, як скло (рівний тон шкіри без 

недоліків) 

440.  glitter primer  основа під блискітки 

441.  gluten face глютенове обличчя (типові 

симптоми, спричинені вживанням 

продуктів з клейковиною: червоні 

щоки, темні пігментні плями або 

плями навколо підборіддя)  

442.  glycerin гліцерин (компонент губної помади) 

443.  glycolic acid гліколева кислота 
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444.  glycolic peel гліколевий пілінг (пілінг із 

гліколевою кислотою, AHA-пілінг) 

445.  gold небажаний жовтий відтінок під час 

фарбування волосся 

446.  grafting трансплантація шкіри 

447.  granular  гранульований (про пудру) 

448.  grapefruit oil грейпфрутова олія (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

449.  grape-seed oil олія з виноградних кісточок 

(компонент косметичних засобів та 

засобів догляду за тілом) 

450.  grease жир (компонент косметичних засобів 

та засобів догляду за тілом) 

451.  greek nose грецький ніс (форма) 

452.  green soap антисептичне мило  

453.  gummy smile  посмішка, яка відкриває десна (вада 

обличчя) 

454.  gwang  блискучий фініш у макіяжі 

455.  gynecomastia (men)/ male breast 

reduction/ moobs/ man boobs 

гінекомастія (зміна форми грудей у 

чоловіків) 

H 

456.  hair and head skin mesotherapy мезотерапія волосся та шкіри голови 

457.  hair growth direction  напрямок, у якому росте волосся 

458.  hair loss втрата волосся 

459.  hair replacement therapy операція зі вживлення волосся 

460.  hair rinse ополіскувач для волосся 

461.  hair transplant пересадка волосся 

462.  hand cream крем для рук 
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463.  hand lotion лосьйон для рук 

464.  hanging skin обвисла шкіра 

465.  hard-to-match skin tone шкіра, до якої складно підібрати 

тональний крем 

466.  hare lip заяча губа (вада обличчя) 

467.  hawk nose яструбиний ніс (форма) 

468.  healthier-looking здоровий вигляд (про шкіру) 

469.  heavy make-up насичений макіяж  

470.  hemangioma гемангіома (захворювання) 

471.  herbal hair rinse ополіскувач для волосся на травах 

472.  herpes  герпес (захворювання) 

473.  hidden (inverted) “x-stitch” suture прихований (перевернутий) «х-

подібний» шов 

474.  highlighter хайлайтер (косметичний продукт, що 

надає шкірі блиску) 

475.  hip augmentation збільшення розміру стегон 

476.  hip implant імплант для стегон 

477.  hooded eyelid/ baggy upper eyelid/ 

double eyelid 

нависла повіка 

478.  horny wart підошовна бородавка 

479.  hotquartz lamp лампа, що використовується для 

штучної засмаги 

480.  hyaluronic acid гіалуронова кислота  

481.  hyaluronic acid injection ін’єкція краси (ін’єкція з 

гіалуроновою кислотою) 

482.  hydra-essentiel moisture інтенсивне зволоження 

483.  hydrating cream зволожувальний крем 

484.  hydration  зволоження 

485.  hydromassage гідромасаж 
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486.  hydrophylic/ cleansing oil гідрофільна олія  

487.  hydroquinone (benzene-1,4-diol, 

quinol) 

гідрохінон (речовина, що висвітлює 

шкіру) 

488.  hyfreaction процедура лікування судинної сітки 

шляхом припікання судин 

489.  hyperhidrosis надмірне потовиділення 

490.  hyperpigmentation гіперпігментація 

491.  hyperplasia  гіперплазія (підвищена секреція 

себуму) 

492.  hypertrophic scar гіпертрофічний рубець 

493.  hypopigmentation низький рівень пігментації 

I 

494.  ice bag, ice cube льодяні кубики для обличчя  

495.  ice pick scar відкриті пори на шкірі  

496.  ichthyosis іхтіоз (захворювання, що пов’язане із 

небажаним зроговінням шкіри) 

497.  illuminator ілюмінатор (легкий крем, що надає 

шкірі блиску) 

498.  immunodermatology наука про імунну систему і 

захворювання шкіри 

499.  imperfection/ flaw недоліки, які маскуються макіяжем 

500.  ingrown hair вросла волосина  

501.  ingrown nail врослий ніготь  

502.  injectable fillers ін’єкційний філер  

503.  inner eyelid corner внутрішній кут повіки 

504.  inorganic cosmetics косметичні засоби з хімічним 

складом 

505.  instant tan makeup макіяж, що надає обличчю миттєвої 

засмаги 
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506.  intense eyeliner насичена підводка для очей 

507.  intensed pulsed light (IPL) інтенсивне імпульсне світло (світло 

із спеціальною довжиною хвилі з 

більш м’яким фототермічним 

ефектом, що має ефект омолодження 

шкіри) 

508.  intradermal suture підшкірний шов 

509.  intraepidermal той, що в середині епідермісу  

510.  invasive procedure інвазивна процедура 

511.  inverted triangle обличчя у формі трикутника 

(завужене підборіддя і широкий лоб) 

512.  ionization іонізація (очищення шкіри за 

допомогою гальванічного струму) 

513.  ionto mask тканинна маска на обличчя 

514.  ionto roller металічний ролик, за допомогою 

якого наносять крем на шкіру  

515.  iontophoresis іонофорез (процедура, що полягає у 

введенні косметичного препарату під 

дією електричного струму) 

516.  iron heater for hair праска для волосся, за допомогою 

якої моделюють зачіску  

517.  irritation подразнення, чутливість (шкіри) 

518.  isopropyl alcohol ізопропіловий спирт (небажаний 

компонент косметичних засобів та 

засобів догляду за тілом) 

J 

519.  Jacquet’s massage масаж за Жаке 

520.  jasmine жасмин (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 
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521.  jaw clamp зажим для волосся  

522.  jawbone/ jaw line/V-line підборіддя, щелепна кістка 

523.  Jessner’s peel пілінг Джесснера (процедура для 

проблемної шкіри з постакне) 

524.  jjon-jjon зволожений (про шкіру) 

525.  jojoba жожоба (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом)  

526.  jugal виличний  

527.  juicy effect «соковитий» ефект (внаслідок 

нанесення блиску для губів) 

528.  junction nevus пограничний невус  

K 

529.  kabuki тип кисті для макіяжу з м’яким 

щільним ворсом і зазвичай короткою 

ручкою  

530.  K-beauty корейська косметика 

531.  keloid колоїд  

532.  keloid scar колоїдний рубець 

533.  keratin кератин  

534.  keratinization процес кератинування  

535.  keratoderma огрубіння шкіри на долонях та 

ступнях  

536.  keratoid огрубілий  

537.  keratosa/ keloid acne колоїдні вугрі 

538.  key-hole surgery ендоскопічна хірургія 

539.  kim kardashian makeup макіяж у стилі Кім Кардаш’ян 

540.  kkul (kkul – мед) gwang макіяж із дуже сильним блиском 

541.  kohl сурма (підводка для очей) 

542.  koilonychias (spoon nails) койлоніхія (захворювання нігтів, під 
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час якого нігтьова пластина увігнута 

всередину, схожа на ложку) 

543.  kojic acid койкова кислота (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

544.  konjac sponge спонж із конжака 

545.  kotz current (дермобразія) токами Коца 

L 

546.  hard-to-match skin tone шкіра, до якої складно підібрати 

тональний крем 

547.  labdanum ладанум (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

548.  labia, labium губний (ділянка обличчя) 

549.  laceration розрив шкіри або тканин  

550.  lacquer (nail) лак для нігтів 

551.  lactic acid, lactic acid, actilac, 2-

hydropropanoic acid; 2-hydroxy- 

propanoic acid 

молочна кислота (компонент 

косметичних засобів для догляду за 

шкірою, волоссям; використовують із 

метою ексфоліації, зволоження, 

регенерації тощо) 

552.  lactic peel молочний пілінг (в основі 

процедури – молочна кислота, що 

має відлущувальні, поживні та 

ліфтингові властивості) 

553.  laid hair вкладене волосся 

554.  lancet ланцет (інструмент в дерматології 

для усунення вугрів) 

555.  langer’s lines лінії Лангера 

556.  lank hair пряме волосся 
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557.  lanolin ланолін (небажаний компонент, що 

використовується для «зволоженого» 

ефекту, викликає алергічні реакції) 

558.  L-ascorbic acid L-аскорбінова кислот (чиста форма 

вітаміну С, використовується в 

сироватках для обличчя) 

559.  laser лазер  

560.  laser epilation лазерна епіляція 

561.  laser hair replacement hair therapy лазерна процедура для нарощування 

волосся 

562.  laser rejuvenation лазерне омолодження 

563.  laser therapy of acne лазерне лікування прищів 

564.  lash вія  

565.  lash and brow brush щіточка для вій та брів 

566.  lash glue клей для накладних вій 

567.  lash serum сироватка для покращення росту вій 

568.  lash-defining mascara туш, що не склеює, а розділяє та 

видовжує вії  

569.  lauryl alcohol лауриловий спирт (безпечний 

компонент косметичних засобів та 

засобів догляду за тілом) 

570.  layering нашарування (у макіяжі) 

571.  lead acetate ацетат свинцю (компонент, що 

використовується під час фарбування 

волосся для досягнення поступового 

колорування) 

572.  lecithin phospholipid лецитин фосфоліпід (емульгатор, що 

використовується в косметичних 

засобах) 



 

 

236  

573.  lengthening mascara туш, що візуально видовжує вії 

574.  lentigines, age spots вікові плями 

575.  leukoderma лейкодерма (захворювання шкіри та 

нігтів) 

576.  leukoderma пігментні плями на шкірі 

577.  light cover світлий тональний крем (вміст 

пігменту 13-18%) 

578.  lightening retouch відбілювач (волося)  

579.  limewater лаймова вода (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

580.  lip augmentation збільшення губ 

581.  lip balm бальзам для губ 

582.  lip brush пензлик для губ 

583.  lip bullet «патрон» для губ (основна 

пігментована частина губної помади, 

що за виглядом і формою схожа на 

патрон) 

584.  lip care product засіб догляду за губами 

585.  lip gel patch гелеві патчі для губ 

586.  lip gloss блиск для губів 

587.  lip line лінія губ 

588.  lip liner олівець для губів 

589.  lip stick помада  

590.  liparotrichia надмірна жирність волосся 

591.  lipo roller масажер від целюліту 

592.  lipoaspiration операція для усунення небажаного 

жиру 

593.  lipoic acid (Α-lipoic acid, alpha ліпоєва кислота (компонент 
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lipoic acid (ala), thioctic acid) продуктів для догляду за шкірою, має 

антивіковий ефект, висвітлює шкіру) 

594.  liposculpture, lipoaspiration відсмоктування зайвої підшкірної 

жирової тканини 

595.  liposuction/ lipoplasty/ lipo ліпосакція, ліпопластика 

596.  lipstick помада 

597.  lipstick lines зморшки навколо рота 

598.  liquefying cream/ cold cream крем-парафін (твердий крем на 

основі парафіну) 

599.  liquid eyeliner рідка підводка для очей 

600.  liquid face lift підтяжка обличчя за допомогою 

ін’єкцій 

601.  liquid foundation кремоподібна основа під макіяж 

602.  liver spots темні плями (виникають на шкірі, що 

зазнала вікових змін, спричинені 

ультрафіолетом) 

603.  lollipop incision (breast lift) надріз у формі льодяника на паличці 

(підтяжка грудей) 

604.  long face видовжена форма обличчя  

605.  loofah sponge губка з люффа 

606.  loose powder розсипна пудра 

607.  loose product розсипний продукт 

608.  loss of tissue/ atrophic scars атрофічні рубці 

609.  lotion лосьйон 

610.  lower body lift підтяжка живота 

611.  lower extremity bypass surgery обструктивна хірургія нижніх 

кінцівок 

612.  lower lash line вії на нижній повіці 

613.  luminizer primer основа під макіяж із ефектом блиску 
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614.  luminous блискучий (про шкіру, на яку 

нанесли хайлайтер, люмінайзер) 

615.  luminous skin шкіра з природним блиском 

616.  lumpiness утворення грудок (наслідок невдалої 

підтяжки обличчя ) 

617.  lumps and benign cysts грудки і доброякісні цисти (навислі 

частини шкіри, заповненні рідиною – 

дерматологічне захворювання, що 

виникає на будь-яких ділянках тіла) 

618.  lymph drainage (massge) лімфодренажний (масаж) 

M 

619.  macula  пляма на шкірі, макула 

620.  macular stain маленька родимка 

621.  madarosis випадіння волосся з вій та брів 

622.  magnetic eyelashes накладні вії на магніті 

623.  makeup макіяж  

624.  makeup base база під макіяж  

625.  makeup kit косметичка  

626.  makeup remover засіб для усунення макіяжу з обличчя 

627.  mammoplasty мамопластика 

628.  manicure bowl посудина, в якій тримають нігті 

перед манікюром  

629.  manicure implements інструменти для манікюру 

630.  manicure kit набір для манікюру  

631.  manicure lamp лампа для манікюру  

632.  manicure machine електричні інструменти для 

манікюру  

633.  manicure, mani’s манікюр  

634.  manual lymphatic drainage ручний лімфатичний дренаж 
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635.  marionette lines зморшки, що йдуть від кутиків рота 

до підборіддя 

636.  mascara туш  

637.  mascara brush пензлик для туші 

638.  mascara wand щіточка для нанесення туші 

639.  masque; mask маска  

640.  massage cream крем для масажу 

641.  massage equipment інструменти для масажу  

642.  mastopexy мастопексія (підтяжка грудей ) 

643.  matte матовий (тон) 

644.  maturation дозрівання (про вугрі) 

645.  maxillofacial surgery щелепно-лицьова пластична операція  

646.  MDA/ microdermabrasion   мікродермабразія (антивікова 

косметична процедура, яка являє 

собою механічний пілінг або 

мікрошліфування шкіри, що 

здійснюються за допомогою 

мікрокристалів) 

647.  medial thigh lift підтяжка середньої частини стегна 

648.  medium brown світлокоричневий (відтінок) 

649.  medium cover середній за рівнем покриття 

тональний крем (вміст пігменту 18-

23%) 

650.  megalonychosis гіпертрофія нігтів  

651.  melanin меланін  

652.  melanism гіперпігментація (шкіри, волосся) 

653.  melanocytes меланоцит (клітини, що надають 

пігмент) 

654.  melanoderma надмірне потемніння шкіри  
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655.  melanodermatitis гіперпігментація  

656.  melanogenesis процес формування меланіну  

657.  melanoma  меланома  

658.  melasma мелазма (порушення пігментації 

шкіри) 

659.  mesobotox  мезоботокс (процедура) 

660.  mesoglow  техніка біоревалітації  

661.  mesolift  мезоліфтинг (підтяжка) 

662.  mesomorph body type мезоморф (тип будови тіла, що 

характеризується правильними 

показниками зовнішнього вигляду) 

663.  mesotherapy мезотерапія (процедура моделювання 

обличчя і тіла за допомогою ін’єкцій) 

664.  mesotherapy gun мезотерапійний пістолет 

665.  metabolic syndrome метаболічний синдром 

(захворювання, одним із основних 

синдромів якого є ожиріння) 

666.  methylparaben метилпарабен (небажаний компонент 

косметики, консервант, що провокує 

алергії, подразнення шкіри) 

667.  methylsulfonylmethane (MSM, 

DMSO2 (dimethylsulfone)) 

метилсульфанілметан (компонент 

кремів для обличчя, дія якого – 

підтримка тонусу та еластичності 

шкіри, а також вмісту колагену) 

668.  micellar water міцелярна вода 

669.  micelle міцела (компонент міцелярної води, 

що «притягує» бруд зі шкіри) 

670.  micro vibration therapy мікровібраційна терапія 

(розгладження зморшок за 



 

 

241  

допомогою вібрацій) 

671.  microbeads мікроволокна (крихітні шматочки 

пластику, використовуються в скрабі 

для обличчя, зубній пасті та гелі для 

душу) 

672.  microblading мікроблейдинг (передбачає введення 

пігменту під шкіру, з метою 

відтворення ефекту природних брів) 

673.  micronization мікронізація (метод подрібнення 

компонентів, що використовується в 

мінеральній косметиці; він дає більш 

дрібні частинки, ніж звичайне 

механічне перемелювання речовин) 

674.  micropigmentation мікропігментація (татуювання, з 

метою нанесення перманентного 

макіяжу) 

675.  milia, milium міліум (скупчення вугрів) 

676.  mist spray  спрей для зволоження обличчя 

677.  modelling/ alginate/ rubber mask моделювальна альгінатна маска-

ліфтинг 

678.  moisture mask зволожувальна маска 

679.  moisture, moisturize зволожувати (шкіру) 

680.  moisturizer/ suboon зволожувач (препарат, що зволожує 

шкіру) 

681.  mole родимка 

682.  mommy make over комплекс пластичних операцій, для 

жінок після народження дитини 

(підтяжка грудей, сідниць, ліпосакція 

тощо) 
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683.  monilia disease, moniliasis, monilia 

albicans 

диплоїдний грибок (захворювання) 

684.  monolid eye монолітні очі (азіатський тип очей) 

685.  moon лунка (на нігті) 

686.  moon face обличчя у формі місяця 

687.  moth patch пляма на шкірі 

688.  mouth refresher spray освіжувач подиху 

689.  mouthwash ополіскувач для рота 

690.  MPDW (mean percent desirable 

weight)  

ідеальна маса тіла 

691.  mudpack косметична маска з використанням 

лікувальних грязей 

692.  muffin top жир і обвисла шкіра на боках, за 

формою схожі на мафін 

693.  mul (water-light) gwang дуже зволожена, ніби мокра, шкіра 

694.  muscle of laughter м’яз сміху 

695.  mustache brush щітка для вусів  

696.  mycosis мікоз (захворювання) 

N 

697.  nail/ unguis ніготь 

698.  nail bed нігтьова пластина 

699.  nail bleach рідина-відбілювач нігтьової пластини 

700.  nail brush щіточка для нігтів 

701.  nail buffer інструмент для полірування нігтів 

702.  nail extender засіб для пришвидшення росту нігтів 

703.  nail file пилочка для нігтів 

704.  nail fold бокова частина нігтя 

705.  nail polish лак для нігтів 

706.  nail polish remover засіб для зняття лаку з нігтів 
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707.  nail root основа нігтя 

708.  nail skin/ perionychium кутикула 

709.  nasolabial lines  носогубні лінії 

710.  natural body wrap обгортання тіла засобами 

органічного походження 

711.  natural curve of lashline природній вигин росту вій 

712.  natural look природній макіяж (легкий макіяж, 

без використання багатьох засобів 

декоративної косметики) 

713.  NBF/ nasal bone fracture  навмисний перелом носової кістки 

(під час ринопластики) 

714.  neck area ділянка шиї 

715.  non-comedogenic formula некомедогенна формула 

716.  negative skin test тест шкіри, який показує відсутність 

алергічної реакції 

717.  nevus невус  

718.  nevus flammeus родимка, викликана концентрацією 

капілярів 

719.  night cream нічний крем 

720.  nighttime scin care regimen нічний догляд за шкірою 

721.  nonacnegenic неакнегенний (засіб) 

722.  nonallergenic cosmetics косметичні засоби для чутливої 

шкіри 

723.  nubian nose нубійський ніс (форма носа) 

724.  non-comedogenic некомедогенний (засіб, що не 

призводить до появи вугрів) 

725.  non-invasive procedure неінвазивна процедура 

726.  nonstripping shampoo шампунь, шо очищує волосся, не 

змиваючи фарбу 
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727.  nonsurgical fat reduction неінвазивне усунення надлишкового 

жиру 

728.  non-touring  нонтуринг (відсутність контурингу; 

новітня техніка макіяжу, що полягає 

у створені ефекту здорової шкіри, 

викорситовуючи легкі косметичні 

засоби – праймер, хайлайтер, ВВ-

крем) 

729.  normal hair shampoo шампунь для нормального типу 

волосся 

730.  non irritating products косметичні засоби, що не 

подразнюють шкіру 

731.  normal skin нормальна шкіра (тип шкіри) 

732.  normalizer засіб, що відновлює ph-баланс шкіри 

733.  nose job корекція форми носа 

734.  nose root спинка носа 

735.  nose shadow brush пензлик для нанесення основи на ніс 

736.  nourishing cream живильний крем 

737.  nude makeup нюдовий макіяж  

O 

738.  oat овес (компонент продуктів догляду 

за чутливою шкірою) 

739.  obesity ожиріння  

740.  oblique head tweezers косий пінцет для вилучення вугрів  

741.  oblong face shape обличчя подовгастої форми 

742.  odourless той, що немає запаху 

743.  oil bleach висвітлення волосся із 

використанням масел 

744.  oil blotting paper паперові серветки, що усувають 
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блиск із жирної шкіри 

745.  oil control контроль жирності (волосся/шкіри) 

746.  oil glands сальні залози 

747.  oil-free той, що не містить масла 

748.  oily hair/ skin жирне волосся / шкіра 

749.  oily hair shampoo шампунь для жирного волосся 

750.  ointment мазь  

751.  onychatrophia атрофія нігтів 

752.  onychauxis гіпертрофія нігтя 

753.  onychitis запалення шкіри навколо нігтя 

754.  onychocryptosis виразка нігтя 

755.  onychomadesis відділення нігтьової пластини  

756.  onychomycosis оніхомікоз (захворювання нігтів) 

757.  onychosis, onychonosus зміна форми нігтя 

758.  onyx ніготь на нозі 

759.  onyxis ніготь, що вріс 

760.  orbital area ділянка навколо ока 

761.  organic compound органічні компоненти 

762.  organic cosmetics органічна косметика 

763.  ORPW (oily, resistant, pigmented, 

wrinkle-prone) skin 

жирна, пружна, пігментована, 

схильна до зморшок шкіра (один із 

16-ти типів шкіри за Бауменом) 

764.  OSPT (oily, sensitive, pigmented, 

tight) skin 

жирна, чутлива, пігментована, 

пружна шкіра (один із 16-ти типів 

шкіри за Бауменом) 

765.  osteodermia огрубіння шкіри 

766.  otoplasty отопластика 

767.  overnight repair treatment процедура-відновлення за одну ніч 

(про нічні маски) 
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768.  oxibenzone оксибензон (компонент 

сонцезахисної продукції, шампунів, 

тональних кремів, бальзамів для губ) 

769.  oxidizing agent засіб, що збагачує шкіру киснем 

770.  oxygenation/ ozone-oxygen therapy процедура із насичення шкіри киснем 

P 

771.  pad cotton косметичний диск  

772.  pageboy style зачіска, в якій кінці волосся 

закручені всередину 

773.  pale skin бліда шкіра 

774.  palette палетка 

775.  palpebra повіка 

776.  papilla дермальні сосочки (будова шкіри) 

777.  papilla of hair цибулина волосини 

778.  papilloma папілома 

779.  papule  папула  

780.  papulosis стан, коли велика площа тіла покрита 

вуграми 

781.  paraben-free той, що не містить парабенів  

782.  parabens парабени (консерванти, які 

використовуються в косметичних 

препаратах) 

783.  paraffin парафін (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

784.  parrot beak deformity, pollybeak 

nose deformity 

вид вади обличчя, коли ніс за 

формою схожий на пташиний дзьоб 

(з горбинкою) 

785.  patch пляма (на шкірі) 

786.  peanut oil арахісова олія (компонент кремів та 
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шампунів) 

787.  pear-shaped face обличчя у формі груші 

788.  pedicare догляд за ногами 

789.  pedicure догляд за нігтями на ногах  

790.  pedi’s педикюр 

791.  peel  усувати відмерлі частини шкіри  

792.  peeling agent діюча речовина пілінгу 

793.  peeling treatment пілінг-терапія  

794.  peel pad пілінг-пед (подушечка, що очищує 

шкіру і регулює роботу сальних 

залоз) 

795.  PEG-6 sorbitan stearate ПЕГ-6 сорбітанстеарат (небажаний 

компонент косметики, що робить 

текстуру олівців для очей м’якою, 

провокує свербіж і подразнення 

шкіри) 

796.  pelada облисіння 

797.  pencil for makeup олівець для макіяжу 

798.  peppermint oil м’ятна олія (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

799.  perfume парфум  

800.  periareolar lift періареолярна пластика (підтяжка 

грудей) 

801.  permanent makeup перманентний макіяж 

802.  perspire пітніти  

803.  petrolatum вазелін (небажаний компонент 

косметичних засобів, що провокує 

алергічні реакції) 

804.  PH balance of skin кислотно-лужний баланс шкіри 
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805.  philitrum верхньогубний жолобок 

806.  phlebectomy (vein surgery) флебектомія (мінімально інвазивна 

амбулаторна процедура, що полягає у 

видаленні вен через крихітні розрізи 

на шкірі) 

807.  photo-aging фотостаріння (вікові зміни шкіри 

обличчя спричинені ультрафіолетом) 

808.  photodamage фотопошкодження (пошкодження, 

викликані ультрафіолетовим 

випромінюванням)  

809.  photo-depilation фотодепіляція (вплив світлових 

імпульсів на корінь волосини) 

810.  photodermatitis дерматит, спричинений 

ультрафіолетом або косметикою 

811.  photooxidative effect зміни шкіри, спричинені сонячним 

випроміненням 

812.  photorejuvenation фотоомолодження (процедура) 

813.  phototherapy фототерапія (процедура активізації 

клітин шкіри лампами LED) 

814.  phthalates фталати (ароматизатор для 

косметичних засобів) 

815.  pigment пігмент 

816.  pigmentation  пігментація 

817.  pigment-rich foundation високопігментована основа під 

макіяж (така, що щільно маскує 

недоліки) 

818.  pilar волосяний 

819.  pileous, pilose, pilosis оволосіння 

820.  pili multigemini декілька волосин ростуть з однієї 
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цибулини 

821.  pili torti вроджена деформація волосини 

822.  piliation процес формування волосини 

823.  pilous glands потові залози 

824.  pilus incarnates, pilus incarnatus 

recurvus 

волосся, яке вростає 

825.  pimple прищ  

826.  pine cone wand щіточка для вій, що візуально 

видовжує кутики очей і 

використовується у макіяжі «котяче 

око» 

827.  plasmolifting плазмоліфтинг (унікальна сучасна 

методика безопераційного 

омолодження обличчя, заснована на 

використанні власної, збагаченої 

тромбоцитами, крові пацієнта) 

828.  plastic surgeon пластичний хірург 

829.  plastic surgery пластична хірургія 

830.  podiatrist подолог (фахівець з захворювань 

нігтів і деформації стопи) 

831.  polish dryer засіб для швидкого висихання лаку 

на нігтях 

832.  polymethyl-methacrylate (PMMA) поліметилметакрилат 

(використовується в косметичних 

кремах для усунення зморшок і 

захищає шкіру від ультрафіолету) 

833.  pomade парфумований засіб для укладки 

волосся 

834.  pomphus пляма на шкірі (біла, рожева) 
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835.  pore пора 

836.  poreless той, що без пор 

837.  porosity пористість 

838.  porous пористий 

839.  port-wine stain родимка, кольору вина, через 

скупчення капілярів у тому місці 

840.  positive skin test тест на стан шкіри 

841.  post acne marks/ postinflammatory 

hyperpigmentation/ 

postinflammatory pigment alteration 

(PIPA) 

постакне (зміни на шкірі, що виникли 

в результаті вугрової висипки та її 

лікування) 

842.  powder пудра 

843.  powder base пудра як база під макіяж  

844.  powder bleach відбілювач у формі пудри 

845.  powder dry shampoo сухий шампунь 

846.  powder puff пуховка 

847.  precisely arched brows/ brows on 

fleek 

ідеальні форма брів 

848.  premature skin aging передчасне старіння шкіри 

849.  preocrus м’яз, що покриває спинку носа 

850.  primer база під макіяж  

851.  problem skin проблемна шкіра 

852.  propionibacterium acne 

 

пропіоново-кислі бактерії, що 

викликають акне 

853.  propylparaben пропілпарабен (шкідливий 

компонент-консервант в парфумах) 

854.  protective cream захисний крем 

855.  protruding eyes очі, що виступають 

856.  ptosis птоз 
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857.  puckered chin підборіддя в зморшках 

858.  puff pad пухнастий спонж для розсипчатої 

пудри  

859.  pulsed light therapy імпульсна світлова терапія 

(видалення волосся і відновлення 

стану шкіри за допомогою імпульсів 

світла) 

860.  pumice stone пемзовий камінь 

861.  purifying очищення (дія косметичної маски) 

862.  pusher, trimmer інструмент, для відштовхування або 

обрізання затверділої шкіри 

(кутикули) на основі нігтя 

863.  pustule  пустула (невеликий гнійник) 

Q 

864.  quadratus labii inferioris м’яз, що опускає нижню губу 

865.  quality of hair стан волосся (визначається перед 

вибором продукції для догляду) 

866.  quaternary ammonium compounds  кватерніум (хімічні сполуки, що 

входять до складу косметичних 

засобів) 

867.  quinine хінін  

868.  quininoderma форма дерматиту, викликана хініном 

869.  quantum epilation квантова епіляція (новітній різновид 

фотоепіляції) 

R 

870.  raised scar рубець 

871.  rash висип 

872.  razor blade лезо для гоління 

873.  reaction on cosmetics реакція на косметичний засіб 
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874.  reconditioner засіб для відновлення структури 

волосся (зволоження) 

875.  reconstruction of hair structure відновлення структури волосся 

(завдяки використанню масок, 

мезотерапії тощо) 

876.  reconstructive surgery пластична хірургія 

877.  recovery time період післяопераційного 

відновлення 

878.  red lip червона губна помада 

879.  rehydration зволоження 

880.  rejuvenate омолодити 

881.  relaxer хімічний препарат, що вирівнює 

волосся 

882.  replenishing відновлення (шкіри та волосся за 

допомогою процедур і препаратів) 

883.  resilience, restructuring of hair здатність волосся повернутися до 

природньої структури після хімічних 

процедур 

884.  resize the nose змінювати форму носа 

885.  retinol ретинол (компонент антивікової 

косметики) 

886.  revitalization активізація (відновлення клітин 

шкіри шляхом використання 

препаратів та процедур) 

887.  revitalizing mask відновлювальна маска 

888.  rhinocheiloplasty одночасна пластика носа і верхньої 

губи 

889.  rhinoplasty ринопластика 

890.  rhysema зморшка 
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891.  ridge filler  продукт для нігтів, що 

використовується для вирівнювання 

нігтьової пластини 

892.  rinse-off product продукти для вмивання (очищення) 

893.  rolling scars сліди від акне, за формою схожі на 

хвилю або відбиток роллера 

894.  roman nose римський ніс (форма носа) 

895.  root of hair корінь волосся 

896.  root of the nail корінь нігтя 

897.  rosacea купероз (хронічне запалення шкіри) 

898.  rose lip рожеві губи 

899.  rose oil трояндова олія  

900.  rose water трояндова вода 

901.  rouge/ blush рум’яна  

902.  rounded cannula закруглена канюля 

903.  round-shaped face кругла форма обличчя 

904.  rubber bristled wand щіточка для туші, що надає густини 

віям  

S 

905.  (semi) sheer cover напівпрозорий світлий тональний 

крем (вміст пігменту 8-13%) 

906.  saddlebags жирові відкладення на верхній 

частині стегна 

907.  sagging skin обвисла шкіра 

908.  saline implant імплант із фізіологічного розчину 

909.  sallowness жовтуватий колір (шкіра)  

910.  salve мазь, що загоює дрібні тріщини і 

пом’якшує шкіру 

911.  sandalwood oil сандалова олія (компонент 
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косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

912.  sandpaper пилка для шліфування нігтів  

913.  sanitizer засіб, який дезінфікує поверхні, 

інструменти і т.д. 

914.  scalp шкіра голови 

915.  scar шрам 

916.  scleroid огрубіла шкіра 

917.  sclerotherapy склеротерапія (усунення варикозного 

розширення вен) 

918.  scrub скрабувати (усувати огрубілу шкіру, 

відмерлі клітини шкіри) 

919.  sculptured nails штучні нігті 

920.  sculpturing palette палетка для скульптурування/ 

контурингу обличчя 

921.  SD alcohol/alcohol denat денатурований спирт (шкідливий 

компонент косметичних засобів та 

засобів догляду за тілом) 

922.  seamless color transition нанесення відтінків без «стиків» 

(у макіяжі) 

923.  seaweed морські водорості (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

924.  sebaceous gland сальна залоза 

925.  seborrhea себорея (захворювання шкіри) 

926.  seborrhea oleosa жирна себорея (захворювання шкіри) 

927.  seborrheic alopecia себорейне облисіння (захворювання) 

928.  sebum жир (природний жир на шкірі та 

волоссі) 
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929.  sebum control контроль виділення жиру 

930.  semipermanent hair coloring колорування волосся до 4-5 змивань 

931.  senile canities стареча сивина 

932.  sensitive couperose-prone skin чутлива, схильна до куперозу шкіра 

933.  sensitive skin чутлива шкіра 

934.  sensitivity чутливість 

935.  septoplasty  септопластика (хірургічна операція 

для корекції викривленої носової 

перегородки) 

936.  setting gel гель для укладання волосся 

937.  shampoo шампунь  

938.  shampooing процес миття голови та волосся 

939.  shave голитися 

940.  shaving cream засіб для видалення волосся за 

допомогою леза 

941.  shiatsu massage ші-а-цу масаж 

942.  shine spray спрей для блиску  

943.  shine-free skin шкіра без жирного блиску 

944.  shinny skin жирна шкіра 

945.  shoulders край (у дерматологів це слово 

позначає межі або краї чогось 

м’якого і гладкого, наприклад, слід 

від акне ітд.) 

946.  shower gel гель для душу 

947.  side of nose бік носа 

948.  silica силікон (небажаний компонент 

косметичних засобів, що не дає 

косметиці тверднути; може викликати 

алергію та інтоксикацію) 
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949.  silicone  силікон  

950.  silicone buttocks implant силіконовий імплант для сідниць 

951.  silicone implant силіконовий імплант 

952.  silicone-free той, що не містить силіконів  

953.  silkiness of skin/hair шовковість (шкіра/волосся) 

954.  silver hair сиве волосся 

955.  simple glam легкий, прозорий макіяж 

956.  simple soothing toner заспокійливий тонер без запаху 

957.  simplex acne вид вугрів 

958.  six-dimensional eyebrows брови у 6D об’ємі  

959.  skin abrasion peel усунення ороговілого шару шкіри за 

допомогою пемзи 

960.  skin care boosters засоби догляду, які покращують стан 

шкіри  

961.  skin care equipment обладнання, що використовується 

для догляду за шкірою 

962.  skin disease захворювання шкіри 

963.  skin graft імплант шкіри 

964.  skin hook forceps щипці із гачками на кінчиках  

965.  skin necrosis відмерла шкіра 

966.  skin peel пілінг для шкіри 

967.  skin personalities/ skin types типи шкіри 

968.  skin rash шкірний висип 

969.  skin redness почервоніння шкіри 

970.  skin tag папілома 

971.  skin test тест для визначення типу шкіри 

972.  skin texture текстура шкіри 

973.  skin treatment лікування шкіри 

974.  skincare routine щоденний догляд 
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975.  skinny худорлявий 

976.  skin’s elasticity пружність шкіри 

977.  sleeping wrinkles зморшки, що утворюються після сну 

978.  small lid space нависла повіка 

979.  smile lines/ smoker’s lines/ 

parentheses lines 

зморшки навколо рота  

980.  smooth face чиста шкіра (поголена або без акне) 

981.  smudge brush пензлик для розтушовування  

982.  soap  мило 

983.  sodium c14–16 olefin sulfonate натрієва сіль олефин-сульфонатів із 

довжиною вуглецевого ланцюга 14–16 

одиниць (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

984.  sodium laureth sulphate (SLES) лауретсульфат натрію (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

985.  sodium lauryl sulphate (SLS) натрію лаурилсульфат (компонент 

засобів для волосся) 

986.  softening agent засіб, що пом’якшує  

987.  solar elastosis сонячний еластоз (захворювання) 

988.  soothing gel  заспокійливий гель 

989.  spider veins венозна сітка, що за формою схожа 

на павутину 

990.  spongy/ imbibition hair виснажене пористе волосся 

991.  spoolie кісточка для брів 

992.  spot bleaching/ lightening висвітлення плям на тілі 

993.  spray спрей 

994.  spur шпора (ороговіла шкіра на п’ятах) 

995.  square-shaped face обличчя квадратної форми 
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996.  steam bath парова сауна 

997.  stearyl alcohol стеариловий спирт (безпечний 

компонент косметичних засобів та 

засобів догляду за тілом) 

998.  stippling brush кісточка для нанесення сухих 

продуктів (рум’яна, пудра тощо) у 

точковій формі, що робить нанесення 

більш розсіяним, на відміну від 

розтирання щільною щіткою 

999.  stratum corneum зовнішній шар епідермісу (будова 

шкіри) 

1000.  stratum corneum (SC) роговий шар шкіри (будова шкіри) 

1001.  stretch mark розтяжка 

1002.  strobing стробінг (новітня техніка макіяжу, 

що полягає у нанесенні ілюмінатора, 

щоб надати свіжого вигляду)  

1003.  styling gel гель для волосся 

1004.  styling iron heater праска для вкладання волосся 

1005.  subcutaneous підшкірний 

1006.  suede effect powder пудра з оксамитовим ефектом 

1007.  sugar face цукрове обличчя (типові симптоми, 

хто вживає цукор: лінії і зморшки на 

лобі, мішки під очима, виснажений 

вигляд обличчя, сірий/блідий 

відтінок шкіри) 

1008.  sugaring spatula пензлик для нанесення цукру на 

ділянку шкіри, з якої видаляється 

небажане волосся 

1009.  sugaring/ sugar waxing шугаринг (спосіб епіляції з 
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використанням густої цукрової 

пасти) 

1010.  sulphate-free shampoo безсульфатний шампунь 

1011.  sun protection засоби серії «захист від сонця» 

1012.  sun protection factor (SPF) коефіцієнт захисту від сонячних 

променів 

1013.  sun tanned skin засмагла шкіра 

1014.  sunbed солярій 

1015.  sunburn сонячний опік шкіри  

1016.  sunlamp лампа для штучної засмаги 

1017.  sunscreen сонцезахисний крем 

1018.  super light weight foundation надлегка основа під макіяж 

1019.  super soft надм’який (про засіб догляду за 

шкірою) 

1020.  superficial peel поверхневий пілінг 

1021.  super-heavy coverage супер-стійкий (про макіяж) 

1022.  superior labial nerve губний нерв  

1023.  sweating  потовиділення 

1024.  sweet bay oil лаврова олія (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

1025.  Sweet’s syndrome (SS) синдром Світа (гострий гарячковий 

нейтрофільний дерматоз) 

T 

1026.  tache знебарвлена пляма на шкірі 

1027.  talc тальк 

1028.  tan засмага  

1029.  tan color колір засмаги (жовтувато-

коричневий) 



 

 

260  

1030.  tanning bed солярій  

1031.  tanning lotion сонцезахисний крем 

1032.  tape  вузька смужка матеріалу для 

прикріплення накладного волосся 

1033.  taurine  таурин (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

1034.  taut (taeng, taeng) пружний (про шкіру) 

1035.  tear duct кутик ока (ділянка, яку висвітлюють 

хайлайтером, щоб надати погляду 

блиску) 

1036.  teasing brush щітка з жорсткою щетиною для 

волосся 

1037.  teasing comb гребінець із коротких і довгих зубців 

1038.  temporal bone скронева кістка 

1039.  ten (10)-step skin care regimen догляд за шкірою, що складається з 

десяти кроків (корейський догляд) 

1040.  test strand of hair тестова стрічка волосся 

1041.  tetter будь-які висипання на шкірі 

1042.  texture of hair текстура волосся 

1043.  texture of skin текстура шкіри 

1044.  texturing wax віск для моделювання зачіски 

1045.  thermal hairdressing термічне вкладання волосся 

1046.  thermal iron праска для волосся 

1047.  thermotherapy термотерапія 

1048.  thick bristle wand щіточка для туші, що надає віям 

густини 

1049.  thin and straight wand щіточка для туші, що розділяє та не 

склеює вії 

1050.  three-dimensional shading колорування волосся з 
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використанням двох відтінків  

1051.  tightlining затягування (техніка нанесення 

олівця для очей на слизову оболонку 

для ефекту виразності) 

1052.  tinea unguium  нігтьовий грибок 

1053.  tint рідкі тіні (для повік) 

1054.  tinted moisturizer тонувальний, зволожувальний крем 

легкої текстури 

1055.  tissue тканина  

1056.  titanium dioxide діоксид титана (небажаний пігмент, 

який здатний поглинати 

ультрафіолет, може викликати ракові 

пухлини, алергічні реакції, 

подразнення шкірних покривів, очей, 

легенів. Використовується в 

косметиці з SPF і тінях для очей) 

1057.  tocopheryl acetate токоферол ацетат (вітамін Е, що 

застосовується для зволоження 

шкіри) 

1058.  toner тонер (рідина, що звужує пори після 

очищення; містить більше олій, аніж 

тонік) 

1059.  tonic тонік (рідина, що звужує пори після 

очищення) 

1060.  toothpaste зубна паста 

1061.  top coat закріплювач для лаку 

1062.  transepidermal water loss (TEWL) трансепідермальна втрата води  

1063.  transplantation трансплантація 

1064.  tretinoin (ATRA) третиноїн (форма вітаміну А у 
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вигляді карбонової кислоти для 

лікування вугрів) 

1065.  triangularis muscle трикутний м’яз  

1066.  trichloroacetic (TCA) peel пілінг ТСА (пілінг на основі 

трихлороцтової кислоти) 

1067.  trichloroacetic acid/ TCA трихлороцтова кислота (для пілінгу) 

1068.  tummy tuck пластика живота 

1069.  turgor тургор (еластичність шкіри, яка 

змінюється залежно від її 

фізіологічного стану, віку людини) 

1070.  turned-up nose кирпатий ніс 

1071.  tweezers пінцет 

1072.  tweezing видалення волосся за допомогою 

пінцета 

1073.  two-jaw/ double jaw surgery пластична операція для корекції 

подвійного підборіддя 

1074.  T-zone Т-зона 

U 

1075.  ubtan убтан (суміш трав і злаків для 

вмивання обличчя та тіла) 

1076.  ulmus davidiana root extract екстракт кореня в’яза 

(використовується в масках для 

зволоження) 

1077.  ultra-fine eyeliner  ультратонка підводка 

1078.  ultramarine blue ультрамариновий синій (блакитний 

пігмент, отриманий з каменя 

лазуриту для виготовлення тіней, 

туші) 

1079.  ultrarich moisturizer cream ультразволожувальний крем 
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1080.  ultrasonic scalpel ультразвуковий скальпель 

1081.  ultrasound peeling ультразвуковий пілінг 

1082.  ultrasound therapy (ultherapy) ультрафіолетова терапія  

1083.  ultratone therapy ультратонтерапія (методика усунення 

атопічного дерматиту, подразнення 

шкіри, псоріазу змінним струмом) 

1084.  umbilicoplasty хірургічна операція (зі зміни форми 

пупця) 

1085.  unclogging (pores) очищення (пор) 

1086.  under cheekbone ділянка під вилицею 

1087.  under eye circle кола під очима 

1088.  uneven skin texture нерівна текстура шкіри 

1089.  unguentum олія, мазь 

1090.  unguis incarnatus ніготь, що вріс 

1091.  unwind hair розпустити волосся 

1092.  upangle cutting, upelevation стрижка каскад 

1093.  upper third of the face верхня частина обличчя 

1094.  upturned eyes очі із піднятими вверх кутиками  

1095.  uranoschisis ущелина твердого неба 

1096.  urticaria кропив’янка (захворювання шкіри)  

1097.  UVA (ultraviolet lighting of group 

“A”) 

УФ-випромінювання групи «А» 

(шкідливе сонячне випромінювання 

для шкіри) 

1098.  uyu cream («uyu» – eng. cow milk) відбілювальний крем 

V 

1099.  vacuum cleaning вакуумна чистка 

1100.  vacuum massage вакуумний масаж 

1101.  vacuum procedure вакуумна процедура 

1102.  vacuumroller massage вакуумно-роликовый массаж 
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1103.  vanishing cream антицелюлітний крем  

1104.  vaporization вапоризація (парова ванна) 

1105.  vaporizer розпилювач 

1106.  variegating висвітлення окремої ділянки або 

пасма волосся 

1107.  varnish лак для нігтів з ефектом глянцю  

1108.  vascularization процес утворення капілярів 

1109.  vegetable dye рослинний барвник 

1110.  vegetable facial mask натуральна маска зі свіжих овочів 

1111.  vegetable oil рослинна олія 

1112.  vegetable peel пілінг із використанням овочевих 

ферментів 

1113.  vegetable sponge натуральна губка  

1114.  vellus волосяний покрив 

1115.  venous венозний  

1116.  ventilating needle голка, якою прикріплюють волосини 

до основи перуки 

1117.  vermilion border  контур губ  

1118.  vertical breast lift підтяжка грудей із використанням 

вертикального надрізу 

1119.  very water resistant sunscreen сонцезахисний крем із дуже високим 

рівнем водостійкості 

1120.  vesicle пухирець 

1121.  vesicle bulla великий пухир 

1122.  vesiculopapular те, що вкрите пухирцями або 

папулами 

1123.  vibex розтяжка  

1124.  vibration treatment масаж із використанням вібрації 

1125.  vibrissa волосся з ніздрів 
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1126.  vinotherapy treatment винотерапія (пілінг на основі винної 

кислоти) 

1127.  virgin bleaching перше висвітлення волосся  

1128.  virgin hair волосся, яке ніколи не фарбувалося 

1129.  visage візаж  

1130.  vitamin вітамін 

1131.  vitiligo вітиліго (хронічне захворювання 

шкіри) 

1132.  volatile той, що легко випаровується 

1133.  volume об’єм (волосся, губів) 

1134.  volume curl, vortice pilorum завиток (волосся) 

1135.  volumizing/ volume mascara туш для об’єму вій 

1136.  vomer кістка-перегородка між ніздрями 

1137.  vulgaris acne звичайні вугрі 

W 

1138.  walnut stain фарба для волосся (кольору 

волоського горіху) 

1139.  wart, verruca бородавка  

1140.  wash of colour насичена палітра кольорів 

1141.  water metabolism disorder (of skin) порушення водного балансу (шкіри) 

1142.  water softener пом’якшувач води 

1143.  water-soluble водорозчинний 

1144.  water vapor водяна пара 

1145.  water-based той, що на водній основі 

1146.  water-based skincare products продукти для догляду за шкірою на 

водній основі 

1147.  wax віск 

1148.  wax depilatory депіляція з використанням воску 

1149.  wax heater віскоплав 
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1150.  WCE/ water chestnut extract  водний каштан (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

1151.  weft муляж жіночого волосся, на якому 

навчаються перукарі 

1152.  weft wig довге пасмо волосся, яке має шов у 

верхній частині; використовується у 

перуках 

1153.  wet brushes sanitizer дезінфектор кистей для макіяжу 

1154.  wetshaving класичне мокре гоління 

1155.  wheal пухир 

1156.  wheat germ oil олія із зародків пшениці (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

1157.  whitehead міліум (білі вугри) 

1158.  whiten teeth відбілювати зуби 

1159.  whorl of hair завиток на волоссі 

1160.  wide set eyes широко посаджені очі 

1161.  wig brush щітка для перуки 

1162.  wig cap основа, до якої прикріплюється 

волосся перуки 

1163.  wig cleaner засіб для догляду за перукою 

1164.  wig conditioner кондиціонер для догляду за перукою 

1165.  wig stand манекен для перуки  

1166.  wiglet шпилька 

1167.  winter itch свербіж шкіри, спричинений низькою 

температурою 

1168.  wine face винне обличчя (типові симптоми 

виникають у тих, хто вживає 
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алкоголь: виражені лінії або 

почервоніння між очима, звисаючі 

повіки, розширені пори, зневоднена 

шкіра з павутиною капілярів на 

щоках, червонясті щоки і ніс, глибокі 

носогубні складки) 

1169.  wintergreen oil вінтергринова олія (компонент 

косметичних засобів та засобів 

догляду за тілом) 

1170.  wiry hair волосся як «дріт» 

1171.  wisp of hair локон 

1172.  Wood’s lamp лампа Вуда (використовується для 

аналізу стану шкіри) 

1173.  wooden manicure sticks дерев’яні палички для манікюру 

(відштовхують кутикулу) 

1174.  wooly hair надмірно кучеряве волосся 

1175.  wrinkle зморшка 

1176.  wrinkle correction усунення зморшок 

1177.  wrinkle remover засіб проти зморшок 

X 

1178.  xanthosis 

 

зміна кольору шкіри у зв’язку з 

вживанням продуктів, що містять 

каротин 

1179.  xanthous жовтуватий тон шкіри 

1180.  xerasia захворювання волосся (загальне 

виснаження) 

1181.  xeroderma ксеродерма (захворювання шкіри, 

чутливість до ультрафіолету) 

1182.  xerosis сухість шкіри навколо очей 



 

 

268  

1183.  xyrospasm спазм в зап’ястку (професійне 

захворювання косметологів та 

перукарів) 

Y 

1184.  yak hair волосся яка, яке використовують для 

перуки 

1185.  ylang ylang іланг-іланг (компонент косметичних 

засобів та засобів догляду за тілом) 

1186.  yoga йога (система вправ для підтримання 

тонусу тіла) 

1187.  yogurt йогурт (використовується як маска 

для волосся та шкіри) 

1188.  yun-gwang блиск в 3D об’ємі (стробінг) 

Z 

1189.  zeiss glands сальні залози 

1190.  zigzag parting проділ у формі зигзагу 

1191.  zinc ointment цинкова мазь від шкірних висипів 

1192.  zinc oxide оксид цинку 

1193.  zinc sulphate цинк сульфат (в кремах та лосьйонах) 

1194.  zinc sulphocarbonate карбонат сульфату цинку (в 

антиперспірантах) 

1195.  zit прищ  

1196.  zoodermic transplant трансплант зі шкіри тварини  

1197.  zoster herpes оперізувальний лишай 

(захворювання шкіри) 

1198.  zygomatic bone вилична кістка 

1199.  zygomaticus muscle виличний м’яз 

1200.  zzon-zzon шкіра у зморшках, що потребує 

зволоження 
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