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ВСТУП 

 В нашому сустільстві поняття субкультури має свої глибокі  корені, адже 

різноманітність молодіжних субкультур виникло в кінці 1960-х – початку 1970-

х років .Саме в цей час виникають рухи панків, хіпі, металістів, рокерів та ін. 

Поняття субкультури використовують вчені та журналісти коли описують 

певне молодіжне середовище чи угрупування. Наталя Стрюкова в своїй статті 

“Рокери. Ламаємо стереотипи” зауважила, що: “в середині 50-х – на початку 60-

х років “рокерами” називали британську молодь, яка їздила на мотоциклах, а 

вже потім з’явилася їхня субкультура” [11]. Носіями цього жаргону в 

основному є рок-музиканти – соціальна група людей, об'єднана інтересом до 

рок-музики (фанати) і тих, хто протягом тривалого часу займається музичною 

діяльністю. Субкультура рокерів об'єднує як музикантів-професіоналів, так і 

музикантів-аматорів.Необхідно також відзначити той факт, що більшість 

фанатів не володіють достатнім рівнем англійської мови. Але, так чи інакше, їм 

все одно доводиться стикатися з новою англійською термінологією. Найчастіше 

відбувається неправильне прочитання англійського слова, і таким чином слова 

часом міцно осідають в їх словникових запасах.  

В  межах  будь-якої субкультури найпоширенішим, неоднозначним  та  і  

найяскравішим  складником  лексичної  системи  виступає жаргон  як  один  із  

структурно-функційних  різновидів  мови,  що,  з  одного  боку,  за  цілою  

низкою  характерних  ознак  протистоїть нормативній  літературній  мові,  а  з  

іншого  –  виокремлюється  з  низки  інших  субмов,  на  що  звертають  увагу  

такі  дослідники,  як Н.   Абабілова,    Ю. Зубок,  К. Котелевець,  С. Мартос,  Я. 

Мельник,  О. Пономарів,  І. Сагирян,  К. Сіріньок, І. Скіра,  О. Тепла,  М. 

Токменко,  Г. Устинова,  О. Фурса,  П. Хавкіна, О. Христенко,  В. Чупров  та  

ін.  

  В нашій науково-дослідній роботі ми розглядаємо жаргону лексику та 

шляхи її наповнення саме субкультури рокерів, адже вважаємо, що вивчення 

соціолектів субкультурного угрупування рокерів є дуже важливим. Жаргон 

рок-музикантів це – професійна мова (груповий жаргон), що включає в себе дві 
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підсистеми – спеціальну підмову та професійний жаргон. Крім того, в жаргон 

рок-музикантів входять слова, що не мають яскраво вираженої професійної 

спрямованості.  

 Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченністю 

жаргонної лексики, як в окремих мовах так і в порівняльному аспекті, адже 

будь-яка мова постійно збагачується новими термінами, жаргонізмами, 

сленгізмами, які потребують докладного і точного тлумачення.  

 Той факт, що жаргонну лексику у її вузькій сфері, а саме – рок-

музикантів, ніхто не вивчав, визначає наукову новизну дослідження. Наукова 

новизна дослідження зумовлюється тим, що у роботі вперше виявлено 

аксіологічні пріоритети носіїв жаргону рокерів в українській, англійській та 

польській мовах,  вперше  висвітлено  семантичні особливості творення та 

мотивації таких жаргонізмів, прослідковано лпоходження жаргонних 

номінацій.  

 Об’єктом дослідження є жаргонна лексика у структурі субкультури 

рокерів української, англійської та польської мов.  

 Предметом роботи є структурні, етимологічні та семантичні особливості 

лексичних та фразеологічних одиниць жаргону рок-музикантів. 

 Мета – дослідити та проаналізувати способи реалізації та особливості 

номінації жаргону рок-музикантів в українській, англійській та польській 

мовах. 

 У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання: 

 дати визначення поняттю субкультура; 

 дати визначення поняттям сленг, жаргон, арго та виявити відмінність між 

ними; 

 вивчити наукову літературу по темі дослідження; 

 виявити спільні та відмінні риси жаргону рок-музикантів в українській, 

англійській та польській мовах; 

 дослідити запозичену лексику у субкультурі рокерів; 
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 проаналізувати метафоричні номінації жаргонізмів рок-музикантів в 

українській, англійській та польській мовах. 

Практичне значення роботи. Матеріали  дослідження  можуть  бути  

використані  при  укладанні  словників сленгу та жаргону, посібників та 

наукових праць із зазначеної проблематики, а  також можуть  прислужитися  

при  написанні  кваліфікаційних  робіт студентів та аспірантів філологічних 

спеціальностей. 

Матеріалом дослідження стали номінації, що репрезентують жаргон рок-

музикантів дібрані методом суцільної вибірки з спеціальних інтернет-ресурсів, 

зокрема форумів, молодіжних порталів, словників сленгу та жаргону. Також 

залучалися матеріали власних перекладів з англо-, польсько- та 

російськомовних сайтів. 

Роботу апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Філологічні науки в умовах трансформаційних процесів» (9-10 листопада 2018 

р., м. Львів). 

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаної літератури, додатка. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ 

СУБКУЛЬТУРИ РОКЕРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 

ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ 

1.1 Поняття субкультури 

 Багато дослідників намагаються з’ясувати сутність складного і 

неоднозначного явища субкультури. Існує велика кількість теоретичних праць з 

цієї проблематики. Зокрема, поняття субкультури в Україні досліджували Н. 

Слюсаревський, О. Божок, Л. Горенко, О. Білецька, В. Радзієвський, серед 

іноземних учених – Т. Щепанська, М. Соколов, Д.Хебдідж, К. Мюллер та 

багато інших. Багато теоретичних праць, які характеризують поняття 

субкультури і молодіжної субкультури, можна знайти в інтернет-джерелах, 

однак вони містять значну кількість недоліків, серед них недостовірність, 

неточність, повторюваність.  

 Для того щоб чітко охарактеризувати поняття субкультура, необхідно, 

насамперед, розглянути таке поняття як культура. 

 В словнику іншомовних соціокультурних термінів культура (від лат. 

Culture – «обробіток», «обробляти») це – історично визнаний рівень розвитку 

суспільства, творчих сил та здібностей людини, який полягає у типах і формах 

організації життя і діяльності людей, в їх взаємовідносинах, а також у створенні 

ними матеріальних та духовних цінностей. [16]  

 Татьяна Щєпанская зазначає, що “саме поняття «субкультура» 

сформувалося в результаті усвідомлення неоднорідности культурного 

простору, що стала особливо очевидною в урбанізованому суспільстві. Колись 

поняття «культура» означало пануючу етичну, естетичну, світоглядну систему 

– фахову, підтримувану елітами і похідну від еліт, які здобували сакральне 

підґрунтя. Усе, що поза її межами, – сфера профанічного, побутового, – 

позбавлялося статусу «культури» (порівн.: повсякденні уявлення про 

«культурні» і «некультурні» – поведінку, смаки, мовні стереотипи і под.)”. [21] 

Характерною рисою субкультури є заперечення, несприйняття культури, яка 
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функціонує в цей час у суспільстві, протистояння їй і видання себе за щось 

абсолютно нове, не пов’язане з її традиціями і нормами. 

 В словнику іншомовних слів в соціології і культурології субкультура 

трактується як частина культури суспільства, яка відрізняється від домінуючої 

більшості, а також соціальні групи носіїв цієї культури. Може відрізнятись від 

домінуючої культури власною системою цінностей, мовою, манерою поведінки, 

стилем життя. [12] 

 На нашу думку, поруч з поняттям субкультури варто розглядати і поняття 

неформальних об’єднань адже вони тотожні між собою. Молодіжні 

субкультури часто також розглядаються як девіантні, виявляють якийсь ступінь 

опозиції пануючій культурі. Товканець О. С. у своїй статті зазначає, що “аналіз 

різних молодіжних субкультур свідчить, що ті чи інші види девіантної 

поведінки у молодих людей є більшою чи меншою мірою значимим атрибутом 

(елементом) субкультури, який може виступати як ритуал залучення (ініціації) 

до субкультури, спосіб ідентифікації з її представниками, елемент символічного 

світу субкультури, особлива форма комунікації в співтоваристві, форма 

протесту по відношенню до «дорослої» культури.” [19] Цікавим є той факт, що 

неформальні об'єднання молоді ніхто спеціально не організує і не контролює, 

вони виникають і існують самі по собі. Оскільки неформальну групу підліток 

вибирає сам, то він сприймає всі ці ідеї не як нав'язані кимось, а як свої власні. 

 Культура будь-якого суспільства неоднорідна, оскільки в ньому існують 

різні нації і народності, різні соціальні групи і підгрупи, у яких є свої ціннісні 

традиції і своє розуміння соціальних норм. Такі культурні групи прийнято 

називати субкультурами. Відомий теоретик у галузі вивчення субкультур Д. 

Хебдідж у своїй книзі «Субкультура: значення стилю» висловлює думку, що 

«субкультури залучають людей зі схожими смаками, яких не задовольняють 

загальноприйняті стандарти, цінності, і через субкультурний стиль індивід ніби 

самостверджується». [10] Молодіжні субкультури у теоретичній частині 

практично нічим не відрізняються від опису субкультури загалом. Єдине, що 

учасниками молодіжних субкультур є в основному молодь, а не хтось інший. 
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Підлітків у субкультурах приваблює в основному можливість спілкуватися з 

собі подібними, а також зовнішня атрибутика, яка дає можливість 

демонструвати свою позицію у соціумі. 

 Однією з головних функцій неформальних об’єднань є можливість 

самореалізації, що проявляється в художньо-творчих і моральних прагненнях 

молоді та реалізується в соціокультурній діяльності. У молодіжних 

субкультурах зовсім не обов'язково розділяти той або інакший світогляд – тут 

молоді люди повинні розділяти (але обов'язково) зовнішні форми поведінки і 

символіку. [5]  

 Отже, субкультура і неформальне об’єднання – явища родинні й тотожні 

між собою. До неформальних молодіжних об'єднань може бути віднесене 

широке коло соціальних груп, включаючи субкультури. Визначальним 

чинником, що характеризує молодіжну субкультуру, є музика. Велику роль 

відіграє і мода, яка є не лише одягом, а й ідеологією і стилем життя.  

 Можна дійти до висновку, що головним джерелом утворення молодіжних 

об’єднань як організованої частини загального молодіжного руху є спільність 

інтересів та мети, досягнення яких можливе лише в умовах цієї організації.  

Поняття "молодіжна субкультура" створене для опису особливого типу 

соціального прошарку, в якому знаходяться люди у відносно безправному і 

залежному становищі. Залежність молоді виявляється в тому, що вона 

розглядається "соціально зрілими" дорослими не як самоцінна група, а лише як 

природний ресурс майбутнього суспільства, який потрібно соціалізувати і 

виховувати. 

1.2 Жаргон субкультури рокерів як об’єкт лінгвістичного дослідження 

 

 Насамперед потрібно визначитись із термінологічним апаратом 

нестандартної лексики, який на сьогодні різними мовознавцями розуміється 

неоднаково. У дослідженні надалі будемо відштовхуватись від даної 

термінологічної бази. 
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 Ірина Николів у своїй статті “Сленг та суміжні з ним поняття з погляду 

хорватських та українських лінгвістів”,  зауважує, що: “у лінгвістичній 

термінології знаходимо кілька термінів для позначення ненормативного 

мовлення. Найпоширеніші з них – «арго», «жаргон» та «сленг». Невизначеність 

полягає насамперед у тому, що ці терміни важко розмежувати між собою. Це 

питання доволі складне для вирішення, його торкалася низка лінгвістів, кожен з 

яких висловлює та обстоює власну думку. Подекуди ці міркування заплутані, 

неясні та суперечливі, тому проблема розмежування цих термінів досі 

залишається відкритою. Окрім «арго», «жаргону» та «сленгу» існують інші 

назви, які окреслюють ненормативне мовлення. Термін «кент» характерний для 

англійського мовознавства, трапляється і в дослідженнях мовознавців інших 

країн…”. [6] 

 Сленг (англ. slang) – 1. Розмовний варіант професіонального мовлення; 

жаргон.2. Жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних 

професій або соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну мову, 

набувають помітного емоційно-експресивного забарвлення. [14]   

 Сленг доволі поширене явище, він є засобом спілкування у 

найрізноманітніших прошарках населення і сягає своїм корінням у сиву 

давнину. Адже століття тому різні соціальні групи мали свій стиль мовлення, 

притаманний саме цій групі. Крім того, розповсюдженим видом сленгу є сленг 

професійний, що побутує у мовленні людей певного фаху чи роду заняття.  

 Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови, 

жаргон це – мова якоїсь соціальної чи професійної групи, що відрізняється від 

загальнонародної наявністю специфічних слів і виразів, властивих цій групі; 

Умовна, штучна говірка, зрозуміла лише в певному середовищі; арго. [15]   

 В Енциклопедії Сучасної України жаргон (франц. jargon, від галло-роман. 

gargone – «базікання»)  – різновид мовлення, вживаного переважно в усному 

спілкуванні в середовищах окремих соціальних, професійних, вікових та інших 

груп населення; соціальний діалект. Від літературної мови жаргонізми 
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відрізняються специфічною лексикою і фразеологією, використанням 

словотвірних засобів, не має власних фонетичних й граматичних систем. [4]   

 Арго (від франц. argot – «жаргон») – умовна говірка якого-небудь 

соціального середовища (групи, гуртка і т. п.). в якій є специфічні слова й 

вислови, незрозумілі для сторонніх; жаргон. [13]    

 В енциклопедії «Українська мова» (ЕУМ) арго – це один з різновидів 

соціальних  діалектів, штучно створювана умовна говірка якої-небудь вузької 

замкненої соціальної або профес. групи, незрозуміла для сторонніх.  Іноді 

термін «арго» вживається на позначення певного соціального чи профес. 

відгалуження від загальнонар. мови (напр., А. артистів,  музикантів, 

спортсменів, військовослужбовців та ін.), тобто в тому ж значенні, що й термін 

жаргон. У вужчому розумінні А. - мова  «соціального дна», декласованих та 

антисоціальних елементів (рекетирів, злодіїв, жебраків,  бомжів, картярів-

шулерів тощо). [20] 

 Три зазначених терміни мають як схожість, так і відмінність. Всі вони 

відносяться до мови певних соціальних чи професійних груп, але відрізняються 

за ступенем замкнутості, за обсягом використання в мові і за рівнем стійкості і 

оновленням.  

 Отже, можна дійти висновку, що: 

 Сленг – це жаргон, але більш розмитий, він може виходити за межі 

соціальних і професійних груп і використовується звичайними користувачами 

для позначення експресії мови. Крім того, його склад постійно змінюється і 

оновлюється, що найбільшою мірою властиве молодіжному середовищу. 

Відповідно, часто йдеться саме про молодіжний сленг. 

 Жаргон охоплює і соціальні, і професійні групи; крім того, він є менш 

замкненим стосовно цих груп і в повному обсязі ізолюється від звичайної мови. 

 Арго – це мова замкнутої соціальної групи з повною заміною 

загальновживаної лексики. 

 Отже, відмінність жаргону рок-музикантів від сленгів інших типів 

полягає в тому, що ми маємо справу з деяким синтезом всіх трьох груп 
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нелітературної лексики. Ці слова служать для спілкування людей одного 

захоплення – року та суміжних жанрів, або просто людей, що належать до 

певної субкультури. При цьому вони використовують структурні запозичення 

як синоніми до англійських термінів, які відрізняються від них емоційним 

забарвленням. 

 Жаргонізми рокерів відрізняються "зацикленістю" на реаліях світу 

музикантів. Розглянуті сленгові назви відносяться тільки до цього світу, таким 

чином відокремлюючи його від всього іншого. Завдяки такій мові фанати, 

музиканти та неформали  відчувають себе членами якоїсь замкнутої спільноти. 

Вони виконують важливу стилістичну функцію, надаючи мовленню колориту в 

певній ситуації. 

 Таким чином, ми не можемо зарахувати жаргонізми рок-музикантів ні до 

однієї окремо взятої групи нелітературних слів і тому ми розглядаємо його як 

явище, якому притаманні риси кожної з них. Це і дозволяє визначити термін 

"жаргонна лексика субкультури рокерів " як слова, що вживаються тільки 

людьми, що мають безпосереднє відношення до цього напрямку музики у 

повсякденному житті. 

  

1.3. Творення жаргонізмів в українській, англійській та польській мовах 

 

1.3.1. Творення жаргонізмів шляхом запозичення із інших мов 

  

Жодна культура світу не розвивається в ізоляції, відірвано від інших 

культур. Контакти народів зумовлюють культурний обмін, в тому числі обмін 

слів. Тому в кожній мові, крім "своїх", є "чужі", тобто запозичені слова. 

Запозичення - активний процес. Мова, яка запозичує слова, переробляє їх, 

перебудовує, підпорядковуючи своїм внутрішнім закономірностям.  

 Словниковий склад мови змінюється: збагачується новими словами, 

явищами, перетвореннями. О. Стишов розглядає запозичення слів як 
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ефективний сучасний спосіб збагачення лексичного складу мови. Мовознавець 

вважає, що чим глобальніші зміни в житті, тим інтенсивніше змінюється 

лексика, тим вона плинніша. Адже відомо, що лексичний склад мови зазнає 

модифікацій не лише поступово та безперервно, а й нерівномірно. Це 

відбувається переважно в часи значних соціально-культурних зрушень. [18, 35]   

 Н. Попова розглядає історію становлення корпусу запозичень з 

англійської мови в українську; визначає склад англіцизмів, які потрапили до 

української мови в останнє десятиліття ХХ й на початку ХХІ ст.; здійснює 

лексико-семантичний аналіз новітніх англіцизмів; досліджує динаміку 

потрапляння лексичних елементів з англійської мови до лексико-семантичної 

системи української; аналізує мовні процеси, пов’язані з функціонуванням 

англійських запозичень за останнє десятиліття; фіксує сфери використання 

запозичень в усній та писемній формах української мови. Зроблено висновок, 

що для української мови останнього десятиліття в запозиченій лексиці 

характерними є два процеси: 

1) збільшення кількості англомовних за походженням слів; 

2) розширення актуальності слів англійського походження, що функціонували в 

українській мові обмежено для характеристики певних сфер життя зарубіжних 

країн. [9 , 48-52]  

 У нашому дослідженні запозичена лексика жанрів рок-музики налічує 138 

одиниць. ( див. Порівняльну таблицю запозиченої лексики – Додаток 1) 

В англійській мові цю лексику перекладають відповідно до реалій країни: 

Anadolu Rock (з тур.)  – Anatolian rock; 

Rock Nacional (ісп.) – Argentine rock; 

Vikingarock (швед.) – Viking rock; 

Mittelalter metal (нім.) – Medieval metal. 

 Для польської мови характерне збереження назв, тобто вони виступають 

неологізмами. Лише в декількох назвах є польська лексика: 

Alternativemetal – Metalalternatywny; 

Alternative rock – Rock alternatywny; 
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Arena rock – Rock stadionowy; 

Heavy metal – Heavy metal (potocznie metal); 

Garage punk – Garage rock; rock garażowy; 

Gothic rock, goth rock – Gothic rock; gotycki rock. 

 В українській мові, подібно до польської, зберігаються англійські назви. 

Лише в деяких застосовано буквальний переклад: 

Heavy metal – Важкий метал, або хеві-метал; 

Cowpunk; Country punk – Кантрі-панк; ковбойський панк; 

Math rock– Математичний рок; мат-рок; 

Pagan metal – Паган-метал; Язичницький метал; 

Medievalmetal – Середньовічний метал; 

ColdWave; Coldwave – Холодна хвиля; Колдвейв; 

Gypsypunk – Циганський панк. 

 Отже, завдяки тому, що лексика була створена на території певної країни 

ми можемо стверджувати, що запозичення є взаємовигідним, адже воно 

збагачує мови світу. Разом з тим запозичувати слова необхідно лише в тому 

випадку, коли без них не можна обійтися. Запозичення без потреби є 

невиправданими і завдають мові тільки шкоди. 

 Запозичення полягає в засвоюванні слів з інших мов, що є одним з шляхів 

збагачення лексичного складу. Багато слів і словосполучень давно і міцно 

увійшли до повсякденної мови і вже не сприймаються як лексика, що 

відноситься до жаргону субкультури рокерів. Визначальним для української та 

польської мов є буквальний переклад на противагу англійській мові, у якій цей 

спосіб відсутній. Окрім цього, важливим є той факт, що завдяки процесу 

запозичення люди, які належать до субкультури рокерів мають змогу 

об’єднуватися в групи не тільки в межах країни, в якій вони проживають, а й в 

групи інших країн.  
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1.3.2 Семантичний спосіб творення жаргонізмів 

 

 Дослідженню метафори у різноманітних аспектах присвячені праці 

багатьох учених. Н.Д. Арутунова, В.А. Суровцев, В.Н. Сиров та інші 

розглядають роль та положення метафори в науковому дискурсі та пізнанні. 

А.О. Попова присвятила своє дисертаційне дослідження визначенню типів 

когнітивних метафор. Метафора є об’єктом досліджень як процес та результат 

когнітивної діяльності людини (Х. Ортега-і-Гассет) та як семантична 

універсалія (М. Блек, О.О. Балабан). Значний внесок у теорію метафори 

зробили також В. Гак, В.Н. Телія, А. Ченкі, А.А. Річардс, Д. Лакоф, М. 

Джонсон, М. Тернер, Д. Фаукконер та інші. 

 У молодіжному жаргоні рок-музикантів багато слів із англійської мови, 

часто перероблених або навмисно перекручених. Панування англіцизмів 

зумовлене: по-перше, пануванням в усьому світі англомовної термінології, що 

зумовлено домінуванням англомовних виконавців, які, в свою чергу, 

створюють музику на цій мові; по-друге, модою на англійську мову в 

молодіжному середовищі та в суспільстві загалом, що призводить до 

використання англійських слів в українській мові; по-третє, досить високий 

відсоток людей, які слухають даний напрямок музики. 

 За словами Я. Старченко, “сучасний жаргон є чернеткою майбутньої 

мови, адже жаргонові елементи (засоби) мають велику рухливість, відкритість, 

унаслідок чого у стислий час можуть бути заангажованими іншими 

складниками національної мови; жаргоносфера активно виявляє свої 

можливості бути полігоном для випробування нових одиниць, які, інколи, 

навіть без посередництва розмовної мови переходять до стилів літературної 

мови, стаючи доречними замінниками стильових засобів; жаргонове 

номінування фактично проникло в усі основні сфери життя спільноти, тому й 

охоплює важливі мовно-тематичні пласти, задіявши й різнорівневі засоби 

творення (семантичні метаморфози, фонетичні деформації, словотворчі 

ресурси, синтаксичні можливості)” [17. 93]. 
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 Метафора – (з грец. Μεταφορά – «перенесення»). Розкриття сутності 

одного предмета чи явища через особливості іншого. Вперше визначення цього 

терміну зустрічається в Поетиці Арістотеля в розділі  Про мистецтво поезії 

згідно з яким "метафора – це перенесення слова зі зміненим значенням з роду 

на вид, або з виду на вид, або за аналогією". [2, 1097] Поняття асоціації 

стосується мисленнєвих процесів мовця, тому воно є причиною або поштовхом 

до виникнення метафори. 

Для  термінотворення  шляхом  метафоричного  перенесення значень  

характерне  те,  що  об’єкт термінування  має  якусь  спільну рису з тим 

предметом чи явищем, назва якого використовується як термін. [7, 133]  

Численні дослідження свідчать, що метафоричне жаргонотворення – це 

досить закономірне й природне мовне явище, завдяки якому утворюються 

повноцінні мотивовані терміни, що поєднують наукові поняття, висловлені 

цими термінами, із реальним життєвим досвідом. Сенс процесу метафоризації 

полягає  в тому, щоб посилити емоційну виразність мови і збагатити її новими 

лексемами, які мають переносне значення. 

 Як слова загального, повсякденного вживання, так і науково-теоретичні 

терміни належать до національної мови, мають прозору внутрішню форму й 

“виразно вказують на ознаку, що лежить в основі номінації” [8, 78]. Щодо 

їхньої відмінності, то слушною є думка Г.О. Винокура, який твердив, що 

«відмінність між ними полягає в тому, що загальновживані слова – це назви 

речей, тоді як науково-теоретичний термін – обов’язково назва поняття» [3, 8]. 

 Для  термінотворення  шляхом  метафоричного  перенесення значень  

характерне  те,  що  об’єкт термінування  має  якусь  спільну рису з тим 

предметом чи явищем, назва якого використовується як термін. [7, 133] 

Зазвичай метафоричні утворення характерні не стільки для термінології, 

скільки для жаргону, на якому відбувається усне спілкування фанатів та 

музикантів.  

 Отже, ознакою, на основі якоївідбувається перетворення початкових 

значень, може бути схожість функції, зовнішня схожість, функційна й зовнішня 
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схожість та інші. Найпоширенішою є метафора, що ґрунтується на схожості 

функції, оскільки принцип функції, діїє основною категорією техніки. Часто 

вживаною є також метафора за зовнішньою схожістю порівнюваних об’єктів, 

функційною й зовнішньою схожістю. Метафоризація є досить продуктивним 

способом збагачення в українській, англійській та польській мовах внаслідок 

того, що ґрунтується на смисловій подібності побутових і наукових понять та, 

крім того, дозволяє виявляти подібність не тільки між конкретними предметами 

чуттєво сприйманого світу, але й між конкретними предметами та 

абстрактними науковими поняттями. 
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РОЗДІЛ ІI 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, 

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ 

2.1. Запозичення з англійського жаргону в українській, англійській та 

польській мовах  

 

 При транслітерації передається графічна форма слова вихідної мови 

засобами мови перекладу. Транскрипція доцільна там, де важливо зберегти 

лексичну стислість позначення і разом з тим підкреслити специфічність 

названого об’єкту або поняття, яке відсутнє у мові перекладу. Недоліком цього 

способу можна назвати те, що він не завжди дозволяє розкрити зміст нового 

поняття. Тому вказаним способом слід користуватись помірковано. 

 В той час коли в українській мові при творенні жаргонізмів рок-

музикантів характерне точне переведення  букв алфавіту однієї мови в іншу – 

транслітерація, в польській мові спостерігаємо новостворені слова – 

неологізми. В обох мовах жаргонізми набули одного і того самого значення (з 

незначною різницею у деяких випадках): 

 В українській мові Андеграунд (транслітерація від англ. Underground), в 

польській мові Underground  – буквально, підпільна музика.  Єдиною 

відмінністю значень жаргонізмів є те, що в польській мові  андеграунд 

поєднується з таким музичним напрямом, як Hip-Hop: (ang. Underground Hip-

Hop po Polsku oznacza. Hip-Hop Podziemny). 

 В укр. мові Бенд (транслітерація  від англ. To bend – «згинати»), у пол. 

мові Pitchbend – плавна зміна висоти звуку, зміна тону. 

 В укр. мові Бутлег (транслітерація  від англ. Bootleg), у пол. мові Bootleg 

– касети або пластинки, тиражовані без відома і згоди музикантів.  

 В укр. мові Грув (транслітерація  від англ. Groove – «колія», «канава»), у 

пол. мові Groove – правильне поєднання бас і барабанної партій в джазі, блюзі, 

рок та електронній музиці.   
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 В укр. мові Джем-сейшн (транслітерація  від англ. Jam session), у пол. 

мові Jam session – виконання спільних імпровізацій і експромтів музикантів, які 

постійно не грають один з одним. 

 В укр. мові Дісторшн (транслітерація  від англ. Distortion –  

«спотворення»), у пол. мові Distortion – важкий звук (тип спотворення), що 

досягається за допомогою примочки. 

 В укр. мові Драмер (транслітерація  від англ. Drummer) – барабанщик. В 

польській мові Drummer набуває наступних значень:  1) bębniarz, perkusista – 

барабанщик; 2) akwizytor – агітатор; 3) włamywacz, złodziejaszek – грабіжник, 

злодій 

 В укр. мові Ка́вер (англ. Cover від Cover version  – «укривати»), у пол. 

мові Cover – виконання чужої композиції. 

 В укр. мові Крауд-серфінг (транслітерація  від англ. Crowd Surfing) – дія 

публіки на концерті, при якому людину передають над головами від людини до 

людини, тим самим він «пливе» від однієї частини залу в іншу. «Серфінгіста» 

передають над головами аудиторії, руки кількох людей, підтримуючи вагу цієї 

людини. [1]. В польській мові даний жаргонізм має свій відповідник – Fala 

(букв. хвиля).  В укр. мові Мош (транслітерація  від англ. Mosh), у пол. мові 

Mosh – танець, що відбувається  на хардкор-панк, металкор, дезкор концертах.  

 В укр. мові Мошпіт (транслітерація  від англ. Mosh Pit), у пол. мові Mosh 

Pit – вид танцю на концерті. Особливістю Мошу є швидке розмахування 

руками і ногами в різні боки. 

 В укр. мові Опен ейр (транслітерація  від англ. Open Air), у пол. мові Open 

Air – рок-фестиваль під відкритим небом, який триває кілька днів. 

 В укр. мові Позер (транслітерація  від англ. Poser, фр. Poseur), у пол. мові 

Poser – людина, яка намагається бути не тим, ким є насправді. Наприклад, 

робити вигляд, що йому подобається музика у стилі рок. 

 В укр. мові Риф (транслітерація  від англ.Riff), у пол. мові Riff – у рок-

музиці (наприклад, в важкому металі) – це коротка мелодія, мотив або окрема 

фраза, що виконується в унісон з електро- і бас-гітарою.  
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 В укр. мові Семплінг (транслітерація  від англ. Sampling) – занесення 

звуків шляхом цифрового запису в темброву пам'ять музичного комп'ютера. 

Інструмент, що дозволяє це зробити, називається семплер. У польській мові – 

Samplowanie. 

 В укр. мові Стейдж-дайвінг (транслітерація  від англ. Stage Diving), у 

пол. мові Stage diving – поведінка натовпу фанатів на концерті, найчастіше 

фанатів рок-групи, при якому одна людина забирається на сцену під час 

виступу колективу і стрибає в натовп, що намагається його утримати над собою 

руками. [1] 

 В укр. мові Стіна смерті  (англ. Wall Of Death), у пол. мові Wall Of Death 

– досить травматичний вид слему. Один з музикантів ділить натовп на дві 

частини, звільняючи простір перед сценою; потім група починає грати чергову 

пісню – і обидві сторони насуваються одна на іншу, стикаючись в центрі 

«мошпіта» в стилі «стінка на стінку».  

 В укр. мові Хедбенгінг (транслітерація  від англ. Headbanging – букв. 

«Биття головою»), у пол. мові  Headbanging – тип танцю, основою якого є 

сильна тряска головою в такт музиці, як правило популярний на концертах 

важкої музики. 

 Варто зазначити, що не всі жаргонізми потрапляють у загальний вжиток 

двох порівнюваних мов. Наступні жаргонні вирази присутні тільки в 

українській мові: 

 Саунд (транслітерація  від англ. Sound) – звук, звучання групи на концерті 

й на записі. Складається з декількох компонентів: аранжування, звукового 

балансу, стилю гри, якості апаратури.  

 Сейшн (транслітерація  від англ. Session – «засідання») – 1) рок-концерт; 

2) маленький концерт на квартирі або в невеликому клубі; раніше – будь-яке 

місце, де збиралася компанія і весело проводила час.  

 Серкл піт (транслітерація  від англ. Circle Pit – «біг по колу») –  стиль 

Мошу. Утворюється порожнє коло, в якому починається "хоровод".  
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Слем (транслітерація  від англ. Slam – «сильний удар») – дії публіки на 

музичних концертах, при якому люди штовхаються і врізаються один в одного. 

 У результаті проведеного аналізу можна дійти до висновку, що великий 

відсоток жаргонізмів надійшли у польську та українську мови як наслідок 

транслітерації, але не всі з них увійшли у вжиток у даних мовах. Транслітерація 

- найлаконічніший спосіб перекладу. 

 

2.2.Метафора як основна модель творення жаргонної лексики  

 

 За нашими спостереженнями, серед аналізованих жаргонізмів істотно 

домінують вторинні одиниці, у яких відбулося розширення семантичного 

обсягу, тобто виникненням у них лексико-семантичних варіантів, завдяки яким 

збагачуються й розростаються виражальні засоби української мови. Засвідчено, 

що в названих семантичних процесах провідну роль відіграють різноманітні 

метафоричні й перенесення значення.  

 Метафорична номінація жаргонізмів рок-музикантів виникає при 

перенесенні назви на основі будь-якої подібності двох предметів. Семантика 

розглянутих жаргонізмів (значення слів та виразів і зміна цих значень) дуже 

різноманітна. В ході дослідження ми дійшли висновку, що всі метафоричні 

жаргонізми можна поділити на тематичні групи слів.  

 Мовна практика свідчить про розширення семантичного обсягу відомих 

слів на основі метафори у військовому жаргоні. Для групи ВІЙСЬКОВА 

СПРАВА характерне активне метафоричне вживання військової лексики. 

Наприклад жаргонізм  Атака в укр. мові, Attack в англ. мові та Atakować dźwięk 

(букв. атакувати звук) в пол. мові має одне й те саме значення – ефект 

наростання звуку. Іншими прикладами використання військової лексики при 

творенні жаргонізмів в українській мові  є: Дробовик – малий барабан,  

Граната – мікрофон, Стріла – гітара подібної форми; в англійській мові: 

Chucks (букв. патрони) – кеди фірми “Converse”, Hired gun – музикант, який 

отримав роботу в гурті з повним усвідомленням того, що він/вона може 
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втратити свою роботу в будь-який час, Weekend warrior –  музикант, який 

виступає тільки на вихідних; в польській мові: Blokada – ситуація, в якій 

забувається текст, Mieć blokadę – 1) бути дуже напруженим; 2) забути текст 

(музику або тексти пісень),  Rajd (букв. рейд – проникнення військових частин 

у тил ворога) – концертний тур. 

 Група ГАЗ не налічує велику кількість лексики. В той час, коли в укр. 

мові жаргонізми пов’язані з алкогольними напоями: Чад – алкогольне 

сп'яніння, Газолін – спирт, Газувати – пити спиртні напої; в англ. мові Gas – 

дуже швидко читати реп (наприклад в жанрі репкор); в пол. мові жаргонізми 

набувають значення безпосередньо пов’язані з музикою: Czad –  гучна музика, 

Dać czadu – 1) голосно грати; 2) посилення звуку. 

 Низка жаргонізмів з номінацією на позначення МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ. 

 Варто звернути увагу, що в українському слові Вавка на позначення  

звуку в форматі WAV, доречно зауважити спосіб творення цього жаргонізму за 

допомогою звуконаслідування.  

 Наступними прикладами процесу метафоризації медичних термінів є: в 

англ. мові Blistering (букв. утворення пухирів) – гітарне соло. Ймовірно, нозва 

походить від того, що під час гри на гітарі музикант може пошкодити пальці об 

струни, що спричинить утворення пухирів; в пол. мові Miazga (букв. пульпа – 

м'яка сполучна тканина, що заповнює порожнину зуба) – дуже хороший виступ, 

запис; Na bebechach (букв. на кишках) –  про спів: виразно, емоційно. 

 Характерним для жаргонотворення є й перенесення номінацій групи ЇЖА. 

В укр. мові Кухня – барабанна установка; Майонез, він же «Мазік» – жаргонна 

назва гітар польської фірми «Mayones»; М’ясо – "сильний" гітарний звук; 

Бутерброд –  гриф із трьох і більше частин; Хліб-сіль – найпростіший спосіб 

гри на гітарі. В англ. мові Dinner set – пісні, які виконують на концерті для 

створення невимушеної атмосфери; Jam (букв. варення) – імпровізаційний 

виступ; Lick (букв. лизати) –  короткий, іноді повторюваний музичний уривок, 

який грають на гітарі. В пол. мові Kanapka – гітарний ефект; Sardynka (букв. 

сардини) – глушник; Ludożerka ( букв. канібалізм) – аудиторія, фанати. 
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 Для номінації спеціальних понять найчастіше використовуються 

загальновживані слова, що позначають побутові речі. Таким чином, 

найчисленнішою групою в нашому дослідженні є група – АРТЕФАКТИ. В укр. 

мові Бочка – великий барабан; Брідж (транслітерація  з англ.) – музична вставка 

між основними частинами пісні; Весло – дешева гітара (як правило, електро); 

Лопата – дешева гітара; Посуда  – тарілки у барабанній установці; Мотузки – 

струни для бас-гітари; Грілка – збільшення рівня перезагрузки; Музика Совка – 

музика часів СРСР. В англ. мові Axe (букв. сокира) – гітара; Hook (букв. гачок) 

– хор; Pot (букв. горщик) – контроль звуку; Book – запланований концерт; Tubs 

(букв. ванна) –  барабани; Pipes (букв. труби) – чудовий голос соліста. В пол. 

мові Beczki (букв. бочки) – барабани; Druty (букв. дроти) – струни; Betoniarka 

(букв. бетонозмішувач) – магнітофон; Dęciak (букв. казанок) – музикант, що 

грає на духовому інструменті; Kubeł (букв. відро) – рефлектор (складова 

частина ряду типів приймачів);  Paczki (букв. пакети) – звукові колони; Magnet 

(букв. магніт) - магнітофон; Nuta, nutka (букв. нота) музика; Piec (букв. піч) – це 

комбінований комплект, що складається з підсилювача та гучномовця, 

поміщеного в один компактний корпус, іноді сам підсилювач; Pudło – 1) гітара; 

2) акустична гітара; 3) інструмент з резонансним ящиком  Rura (букв. труба)  – 

духовий інструмент; Skakanka (букв. скакалка) – кабель від мікрофону;   

Sprężyna (букв. пружина) – ревербераторний (або ревербераційний) пристрій з 

механічною структурою, що містить пружину з високотемпературної сталі, що 

імітує ефект реверберації, що генерує його характерні звуки з механічними 

коливаннями пружини, стимульованої вібраціями корпусу підсилювача  

 Серед номінацій метафоричного походження аналізованої групи  МЕТАЛ 

не спостерігається велика кількість жаргонізмів. В укр. мові Залізо – барабанні 

тарілки. Найчастіше це хайхет (high-hat), креш (crash cymbal) і райд (ride 

cymbal), іноді туди також відноситься “чайна” (chinese cymbal) і сплеш (splash 

cymbal). В пол. мові Blacha, blachy, blaszki (букв. листковий метал, аркуші, 

пластини) – латунні (духові) інструменти. 
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 Наступна група – СПОСІБ ПЕРЕСУВАННЯ: в укр. мої Галоп (або 

рос.«тын(г/м)дымский конь») – прийом гри на гітарі. В англ. мові Ride (букв. 

їзда) – гітарне соло. 

 Метафори групи із СОМАТИЧНОЮ ОСНОВОЮ використовуються з 

метою номінації характеристик людини. Найпоширенішими є такі переносні 

значення: в укр. мові Голова – гітарний/басовий підсилювач; в англ. мові Skin – 

drum heads, Full Throttle (букв. на повне горло) – голосно співати; в пол. мові 

Piersiówa, 'piersiówka (букв. грудна клітка) – голосний спів. 

 До складу жаргонної лексики рок-музикантів в результаті метафоризації 

ввійша ТЕХНІЧНА група найменувань. В укр. мові Електричка – будь-яка 

електрогітара. В англ. мові Autotune (букв. автотюнінг) – ефект програмного 

або апаратного забезпечення, що коригує вокальні дані; Gear (букв. механізм) – 

музичне обладнання; Gear head (букв. голівка шестірні/зубчастого колеса) –

хтось, хто дуже багато знає про всі види музичного обладнання; Pedal – прилад, 

який використовують гітаристи, бас-гітаристи та барабанщики. 

 В групі ДЕРЕВИНА метафоризація здійснюється переважно за 

асоціативною ознакою, завдяки якій можна легко сприйняти жаргонізм за 

допомогою образного сприйняття. В укр. мові Дрин – акорд, Фанера – запис 

вокального виконання пісні разом із музичним супроводом. В англ. мові Buying 

Wood – купувати барабанні палички, Busk (букв. кущ) – грати за гроші. В пол. 

мові Deska (букв, дошка) – електро-гітара,  Drzewo (букв. дерево) – 

інструменти, виготовлені з деревини, Przypalać drzewo (букв. підпалювати 

дерево) – викликати спотворення звуку. 

 Найменування групи ПРОФЕСІЯ характерне тільки для польської мови: 

Elektryk (букв. електрик) – електрогітара, Kartoflarz (букв. продавець картоплі) 

– поганий барабанщик, Rzeźbiarz (букв. скульптор) – гітарист. 

 Слова семантичної групи на позначення НАЗВ ТВАРИН, РОСЛИН, 

ГРИБІВ є продуктивним лексичним джерелом найменувань у порівнюваних 

мовах. В укр. мові Жаба, Квакер – примочка «вау-вау» (Wah) для 

електрогітари; Коза (англ. Sign of the horns) – піднятий вгору кулак з 
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розтисненими мізинцем і вказівним пальцем, з долонею направленою вперед. 

Коза використовується як знак схвалення виконавцю рок-композицій;  Рет 

(транслітерація  від англ. Rat – «щур») – педаль ефекту «дісторшн» 

(транслітерація  від англ. Distortion  – «спотворення») – важкий звук, що 

досягається за допомогою примочки;  Риба – робочий варіант пісні, 

імпровізація; Гриб – молодий, як правило, недосвідчений музикант; Лопух – 

великий низькочастотний динамік.В англ. мові Cat – гітарист, який дійсно вміє 

грати; Clam (букв. молюск) – неправильна нота; Snake (букв. змія) – 

підсилювач; Horn (букв. ріг) – духовий інструмент. В пол. мові Kaczka (букв. 

качка) –пристрій для електричної гітари; Krokodyl (букв. крокодил) – 

клавіатура;  Rybka (букв. риба)  – фрагмент тексту пісні, зазвичай приспів.  

 Метафори групи КРАЇНА виступають ключовими елементами для 

розуміння національних особливостей мовного бачення навколишнього світу: В 

англ. мові  Let's not forget MIJ –  зроблено в Японії. В пол. мові Chiny (Китай) – 

зібралася велика аудиторія.  

 Традиція  метафоризації прийшла в поезію з МІФОЛОГІЇ, тому не є 

дивним закономірність перенесення цих номінацій під час творення жаргонної 

лексики рок-музикантів.В англ. мові Monster – дійсно хороший музикант, Vamp 

– вбивати час (грати чи говорити в мікрофон); в пол. мові Muza (букв. муза) – 

музика  

 Метафоризація дієслівних жаргонізмів групи ДІЇ. В укр. мові  Висікати – 

дуже добре грати на гітарі; Давити клопа – довго утримувати акорд; В'язати, 

в'язалово – арешт; фінал заходів андеграунду: заборона або насильницьке 

припинення концерту, що супроводжується затримкою музикантів, 

організаторів та частини публіки. В англ. мові Shred (букв. подрібнити) – грати 

щось дуже складне та/або вражаюче, як правило соло; Dime that amp (Just turn it 

up) – вмикати. В пол. мові Czesać (się) (букв. розчісувати волосся) – грати 

акорди на гітарі; Pluć (букв. плювати) – читати реп. 

 Отже, у жаргоні рок-музикантів метафоричне перенесення представлене 

великою кількістю жаргонізмів, який становить основний вид наповнення 
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лексики в субкультурі рокерів в українській, англійській та польській мовах. 

Зібраний ілюстративний матеріал і проведений його аналіз засвідчує, що 

процеси метафоризації жаргонізмів діють досить активно. Переосмислення 

семантики слів відбувається внаслідок використання мовних одиниць в актах 

опосередкованої номінації. 

 Виконане дослідження відкриває перспективи і можливості вивчення 

жаргонної лексики як особливого пласту словесних форм (сленг, арго, жаргон), 

що надає змогу розширити свій кругозір та осмислити семантичні 

перетворення. 
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ВИСНОВКИ 

 Ми рзглянули особливості вираження метафоризації, транслітерації та 

запозиченої лексики при творенні жаргонної лексики рок-музикантів в 

українській, англійській та польській мовах. 

 У першому розділі було досліджено теоретичні засади дослідження 

жаргонної лексики субкультури рокерів, подано визначення лексичних засобів: 

арго – жаргон – сленг та проаналізовано в чому полягає їх відмінність. Також 

розглянуто запозичення слів як ефективний сучасний спосіб збагачення 

лексичного складу мови та види запозичень. Крім того ми дослідили як 

творяться жаргонізми в українській, англійській та польській мовах. Запозичена 

лексика в складі досліджуваного жаргону виконує переважно функцію 

називання нових предметів, для яких в українській мові немає відповідних 

еквівалентів, тому запозичені слова, що функціонують в описуваному жаргоні 

можна кваліфікувати як спеціальні слова. 

 У другому розділі було досліджено метафоричні номінації жаргонізмів 

один з основних способів творення даної лексики. В ході опису ми 

покласифікували їх в наступні тематичні групи слів: ВІЙСЬКОВА СПРАВА, 

ГАЗ, МЕДИЧНА ЛЕКСИКА, ЇЖА, АРТЕФАКТИ, МЕТАЛ, СПОСІБ 

ПЕРЕСУВАННЯ, ГРУПА З СОМАТИЧНОЮ ОСНОВОЮ, ТЕХНІЧНА 

ГРУПА, ДЕРЕВИНА, ПРОФЕСІЯ, НАЗВИ ТВАРИН, РОСЛИН, ГРИБІВ, 

КРАЇНА, МІФОЛОГІЯ, ДІЇ. 

 Жаргон рок-музикантів є невід'ємною частиною як українського мовного 

простору, так і української соціально-групової та професійної субкультури. У 

соціолінгвістиці жаргон розглядається як функціональний різновид 

національної літературної мови, як один з соціолектів, які прийнято 

характеризувати як вторинний засіб спілкування, що використовує граматику і 

фонетику літературної мови. Будь-який жаргон має обмежену сферу 

розповсюдження. Вона охоплює людей, що слухають рок-музику, є 

музикантами чи фанатами, належать до субкультури. 
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 Основна форма реалізації жаргонізмів – усна. У письмових текстах 

елементи нелітературної мови зустрічаються епізодично, виконуючи різного 

роду стилістичні функції. Збір зразків усного мовлення – завдання досить 

трудомістке, оскільки на цьому матеріалі дуже наочно простежуються 

співвідношення між мовними і соціальними явищами. 
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ДОДАТОК 

 

Порівняльна таблиця запозиченої лексики (Додаток 1) 

№ Англійська мова Українська мова Польська мова 

1 2 Tone (Two Tone) 2 Tone (Two Tone) 2 Tone (Two Tone) 

2 AOR (Album-oriented 

rock) 

букв. «рок, 

орієнтований на 

альбоми») 

AOR (Album-oriented 

rock) 

3 Avant-garde metal Авангардний метал Avant-garda metal 

4 Aggro-industrial Агро-індастріал Aggro-industrial 

5 Alternative dance Альтернативна 

танцювальна музика 

Alternative dance 

6 Alternative metal Альтернативний метал Metal alternatywny 

7 Alternative rock Альтернативний рок Rock alternatywny 

8 Anatolian rock Анатолійський рок Anadolu Rock (з тур.) 

9 Argentine rock Аргентинський рок Rock Nacional (ісп.) 

10 Arena rock Арена рок Rock stadionowy 

11 Art Punk Арт-панк Art Punk 

12 Big Beat Біг-біт Big Beat 

13 Black metal Блек-метал Black metal 

14 Blues rock Блюз-рок Blues rock 

15 Heavy metal Важкий метал, або 

хеві-метал 

Heavy metal (potocznie 

metal) 

16 Viking rock Вікінг-рок Vikingarock (швед.) 

17 Cello rock Віолончельний рок Cello rock 

18 Garage punk Гаражний панк Garage rock; rock 

garażowy 

19 Glam punk Глем-панк Glam punk 

20 Horror punk Горор-панк Horror punk 
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21 Gothic rock, goth rock Готичний рок Gothic rock; gotycki 

rock 

22 Goregrind Грайндкор Goregrind 

23 Groovemetal; post-

thrash; neo-thrash 

Грув-метал; пост-треш; 

нео-треш 

Groove Metal 

24 Dark сabaret Дарк-кабаре Dark сabaret 

25 Dark metal Дарк-метал Dark metal 

26 Deathgrind Дезґрайнд Deathgrind 

27 Death'n'roll Дез-н-рол Death and roll 

28 Deathrock Дез-рок Deathrock 

29 Dance rock Денс-рок Dance rock 

30 Depressive Suicidal 

Black Metal (DSBM); 

Depressive Black 

Metal; Suicidal Black 

Metal 

Депресивно-

суїцидальний блек-

метал; депресивний 

блек-метал; 

суїцидальний блек-

метал 

Depressive Suicidal 

Black Metal 

31 D-beat Ді-біт D-beat 

32 Dream pop Дрім-поп Dream pop 

33 Drone metal; Drone 

doom 

Дроун-метал; дроун-

дум 

Drone metal; Drone 

doom 

34 Doom metal Дум-метал Doom metal 

35 Electric folk Електрік-фолк Electric folk 

36 Electro-punk Електро-панк Electropunk 

37 Emo Емо Emo 

38 Emo Violence; 

Emoviolence 

Емо-вайленс Emoviolence 

39 Ethereal wave Ethereal wave Ethereal wave 

40 Industrial Індастріал Industrial 
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41 Industrial Black metal Індастріал блек-метал Industrial Black metal 

42 Industrial metal Індастріал-метал Industrial metal 

43 Industrial rock Індастріал-рок Industrial rock 

44 Indie pop Інді-поп; тві-поп; тві 

музика 

Indie pop 

45 Indie rock Інді-рок Indie rock 

46 Instrumental rock Інструментальний рок Instrumental rock 

47 Comedy rock Камеді-рок Comedy rock 

48 Cowpunk; Country 

punk 

Кантрі-панк; 

ковбойський панк 

Cowpunk; Country punk 

49 Country rock Кантрі-рок Country rock 

50 Queercore Квіркор Queercore 

51 Celtic metal Кельтік-метал Celtic metal 

52 Celtic punk Кельтік-панк Celtic punk 

53 Celtic rock Кельтік-рок Celtic rock 

54 Canterbury scene; 

Canterbury sound 

Кентербері; 

Кентерберійська 

сцена;Кентерберійська 

школа; Школа 

Кентерберійсього 

звучання 

Canterbury scene; 

Canterbury sound 

55 Crustpunk; Crustcore Краст-панк; красткор; 

краст 

Crustpunk; Crustcore 

56 Krautrock Краут-рок Krautrock 

57 Crossoverthrash Кросовер-треш Crossoverthrash 

58 Math rock Математичний рок; 

мат-рок 

Math rock 

59 Mathcore Маткор Mathcore 

60 Medieval folk rock Медівал-фолк-рок Medieval folk rock 
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61 Melodic Black Metal Мелодік/Мелодійний 

блек-метал 

Melodic Black Metal 

62 Melodic death metal Мелодік/Мелодійний 

дез-метал 

Melodic death metal 

   

63 Melodic hardcore Мелодік/Мелодійний 

хардкор; Металкор 

Melodic hardcore 

64 Metalcore Металкор Metalcore 

65 Neo-classical metal Неокласичний метал Neo-classical metal 

66 Neo-progressive rock Неопрогресивний рок Neo-progressive rock 

67 Neo-psychedelia Неопсиходелія Neo-psychedelia 

68 Neofolk; DarkFolk; 

ApocalypticFolk 

Неофолк; дарк-фолк; 

апокаліптик-фолк 

Neofolk; DarkFolk; 

ApocalypticFolk 

69 Nintendocore; 

NEScore 

Нінтендокор Nintendocore 

70 New wave Нова хвиля New wave 

71 Noisecore Нойзкор Noisecore 

72 Noise rock Нойз-рок Noise rock 

73 Nu Metal; Nü-Metal; 

Aggro-Metal 

Ню-метал Nu Metal 

74 Oi! Ой! Oi! 

75 Power metal Павер-метал; пауер-

метал; павер 

Power metal 

76 Pagan metal Паган-метал; 

Язичницький метал 

Pagan metal 

77 Punk rock Панк-рок Punk rock 

78 Powerviolence Пауервайленс Powerviolence 

79 Powerpop Павер-поп Powerpop 

80 Pop rock Поп-рок Pop rock 

81 Pornogrind Порно-грайнд Pornogrind 
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82 Post grunge Пост-грандж Post grunge 

83 Post-metal Пост-метал Post-metal 

84 Post-punk Постпанк Post-punk 

85 Post-punk revival Постпанк-ревайвл Post-punk revival 

86 Post-rock Пост-рок Post-rock 

87 Post-hardcore Пост-хардкор Post-hardcore 

88 Progressive metal Прогресивний метал Progressive metal 

89 Progressive rock; Prog 

rock 

Прогресивний рок; 

рок-прогресив; прог-

рок 

Progressive rock 

90 Primitiveblackmetal Примітивний блек-

метал 

Primitiveblackmetal 

91 Proto-punk; Protopunk Прото-панк Proto-punk; Protopunk 

92 Psychedelic Rock Психоделічний рок Psychedelic Rock 

93 Psychedelic folk Психоделічний фолк Psychedelic folk 

94 Rapcore Репкoр Rapcore 

95 Rap metal Реп-метал Rap metal 

96 Rap rock Реп-рок Rap rock 

97 Rockabilly Рокабілі Rockabilly 

98 Rock'n'roll; Rock and 

roll 

Рок-н-рол Rock'n'roll; Rock and 

roll 

99 Rock opera Рок-опера Opera rockowa 

100 Psychobilly Сайкобілі Psychobilly 

101 Southern rock Сатен-рок Southern rock 

102 Sadcore; Slowcore Седкор; Слоукор Sadcore; Slowcore 

103 Medieval metal Середньовічний метал Mittelalter metal (нім.) 

104 Symphonic metal Симфонічний метал; 

симфо-метал 

Symphonic metal 

105 Symphonic rock; Симфонічний рок Symphonic rock 
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Symphonic Prog 

106 Skacore Ска-кор Skacore 

107 Ska punk Ска-панк Ska punk 

108 Skate punk Скейт-панк Skate punk 

109 Screamo (emotionally 

charged hardcore 

punk) 

Скрімо Screamo 

110 Sludge metal Сладж-метал Sludge metal 

111 Space rock Спейс-рок Space rock 

112 Speed metal Спід-метал Speed metal 

113 Stoner rock Стоунер-рок Stoner rock 

114 Street punk Стріт-панк Street punk; Punk 

uliczny 

115 Thrashcore Трешкор Thrashcore 

116 Trip rock Тріп-рок Trip rock 

117 TrueBlackmetal Тру блек TrueBlackmetal 

118 Funk(y)-rock Фанк(і)-рок Funk(y)-rock 

119 Funk-metal Фанк-метал Funk-metal 

120 Folk metal Фолк-метал Folk metal 

121 Folk Punk Фолк-панк Folk Punk 

122 Folk rock Фольк-рок; Фолк-рок Folk rock 

123 French Screamo Френч Скрімо French Screamo 

124 Freakbeat Фрікбіт Freakbeat 

125 Funeral doom metal Фюнерал-дум-метал Funeral doom metal 

126 Hardcore punk; 

Hardcore; Hard core; 

Hard-core 

Хардкор-панк Hardcore punk; 

Hardcore; Hard core; 

Hard-core 

127 Hard rock Хард-рок Hard rock 

128 Heartland rock Хартленд рок Heartland rock 
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129 Hatecore Хейткор Hatecore 

130 Heartland rock Хартленд рок Heartland rock 

131 ColdWave; Coldwave Холодна хвиля; 

Колдвейв 

ColdWave; Coldwave 

132 Christian metal; White 

metal 

Християнський метал; 

уайт-метал 

Christian metal; White 

metal 

133 Christian punkrock Християнський панк-

рок 

Christian punkrock 

134 Christian ska Християнський ска Christian ska 

135 Christian hardcore; 

Christcore 

Християнський 

хардкор; Хрісткор 

Christian hardcore; 

Christcore 

136 Gypsy punk Циганський панк Gypsy punk 

137 Chicano rock; Chicano Чікано-рок Chicano rock; Chicano 

138 Shoegazing; Shoegaze Шуґейзинг; Шуейз Shoegazing; Shoegaze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


