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ПЕРЕДМОВА 

 

Термінологія аудіовізуальних документів, зокрема у сфері архівної 

справи, відображена у низці законодавчих і нормативно-правових актів, 

нормативних документів, термінологічних словників тощо. Проте зміни, 

пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, вимагають перегляду 

наявної термінології щодо створення, використання, поширення та зберігання 

аудіовізуальних документів. До процесу створення та розповсюдження 

аудіовізуальних документів долучилися заклади значно ширшого кола сфер 

діяльності, а не лише засоби масової інформації та установи культурної 

спадщини (архіви, бібліотеки, музеї). Внаслідок цього суттєво збільшився як 

обсяг аудіовізуальних документів, які находять до архівів, так і їх видовий 

склад, що, у свою чергу, позначилося на самій типології термінів, пов’язаних з 

аудіовізуальними документами. 

Потребу в підготовці словника з архівної справи щодо аудіовізуальних 

документів актуалізує також наявність в обігу численних неупорядкованих 

термінів, частина з яких уже застаріла, змінила свій первинний зміст у зв’язку з 

розвитком і вдосконаленням самих об’єктів термінотворення – аудіовізуальних 

документів, виникненням нових способів документування, зберігання, 

передавання, використання аудіовізуальної документної інформації. 

Розроблений словник є галузевим термінологічним словником, основна 

мета якого – встановлення сучасного понятійного апарату щодо 

аудіовізуальних документів у сфері архівної справи. 

За типом словник є коротким тлумачно-перекладним спеціальним 

нормативно-довідковим виданням. До словника включено понад 150 термінів, 

що визначають основні види, носії, процеси створення, зберігання та 

використання аудіовізуальних документів. 

Джерелами термінів словника стали законодавчі й нормативно-правові 

акти у сфері архівної справи, діловодства, кінематографії, телебачення і 

радіомовлення, авторського права тощо; міжнародні стандарти; національні та 
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галузеві стандарти України; національні стандарти інших країн; термінологічні 

словники; методичні посібники. 

Терміни у словнику класифіковано відповідно до основних типів 

аудіовізуальних документів (кіно- і відеодокументи, фонодокументи, 

фотодокументи). Поява і масове впровадження електронних носіїв інформації, 

цифровізація архівної справи зумовили виокремлення у словнику термінів, що 

позначають цифрові аудіовізуальні документи та їхні носії. 

Структурно словник складається з передмови; термінів та їх визначень, 

систематизованих за розділами «Загальні поняття», «Кіно- і відеодокументи та 

їхні носії», «Фотодокументи та їхні носії», «Фонодокументи та їхні носії», 

«Цифрові аудіовізуальні документи та їхні носії»; абеткових покажчиків 

українських та англійських термінів; бібліографії. 

Усередині розділів термінологічні статті розміщено за абетковим 

принципом. Українські терміни супроводжуються термінами-відповідниками 

англійською мовою. 

До словника увійшли як терміни-однослови («фотоальбом», 

«кінодокумент», «фонограма» тощо), так і термінологічні словосполучення та 

звороти («оцифрований аудіовізуальний документ», «аудіовізуальний архів», 

«фунгіцидне оброблення аудіовізуальних документів» тощо). Терміни, що 

складаються з кількох слів – терміноелементів, подано з прямим порядком слів. 

Термінологічна стаття включає: заголовок статті (термін), термін-

відповідник англійською мовою, визначення поняття. Поряд з основним 

терміном та терміном-відповідником через крапку з комою наведено їхні 

синоніми (за наявності). 

Абеткові покажчики українських та англійських термінів містять 

посилання на сторінки словника, де розміщено відповідні терміни. 

У розділі «Бібліографія» наведено джерела та публікації з питань 

термінології аудіовізуальних документів. 

Словник призначений для працівників архівних та інших установ, які 

зберігають аудіовізуальні документи, науковців, викладачів, аспірантів і 

студентів закладів вищої освіти. 
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Загальні поняття 

 

Автор аудіовізуального документа 

author of an audiovisual document 

фізична або юридична особа, яка створила аудіовізуальний документ 

 

Автор аудіовізуального твору 

author of an audiovisual work 

фізична особа, яка своєю творчою працею створила аудіовізуальний твір 

(автор сценарію і/або текстів, діалогів аудіовізуального твору, режисер-

постановник, художник-постановник, оператор-постановник, автор спеціально 

створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом чи без нього) 

 

Аналоговий аудіовізуальний документ 

analogue audiovisual document 

документ, створений на аналогових носіях інформації (кіноплівка, скло, 

фотопапір, грамофонна платівка, аудіо- або відеокасета тощо) 

 

Аркуш обліку кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів 

registration form for film-, рhoto-, рhono-, videodocuments 

документ, призначений для обліку кількості та розкриття змісту 

аудіовізуальних документів (окремо за видами документів), змін у їх складі та 

обсязі 

 

Архівна аудіовізуальна колекція 

archival audiovisual collection 

сукупність аудіовізуальних документів, що виникли у процесі діяльності 

різних фондоутворювачів, мають наукову, історико-культурну цінність та 

об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, 

хронологічною, номінальною тощо) 
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Аудіовізуальний архів 

audiovisual archives 

архівна установа, що забезпечує комплектування, облік, зберігання 

аудіовізуальних документів і використання відомостей, які в них містяться; 

сукупність аудіовізуальних документів, які відображають історію життя 

або діяльності певної особи, держави, суспільства, нації тощо 

 

Аудіовізуальний документ 

audiovisual document 

документ, зміст якого представлено у вигляді зображення і/або звуку, для 

фіксування яких застосовують аудіовізуальні засоби 

 

Аудіодокумент; аудіальний документ 

audio document; audial document 

документ, що містить звукову інформацію і сприймається органами слуху 

 

Аудіовізуальна спадщина 

audiovisual heritage 

сукупність успадкованих від попередніх поколінь об’єктів, що становлять 

постійну цінність для суспільства, та включає: 

1) аудіовізуальні документи, створені в результаті діяльності засобів 

масової інформації, або інших юридичних чи фізичних осіб, що містять рухомі 

зображення і/або звук, та призначені чи не призначені для розповсюдження; 

2) об’єкти, матеріали, роботи, у тому числі нематеріальні, що відносяться 

до аудіовізуальних документів із технічної, технологічної, культурної, 

історичної точки зору, а також матеріали індустрії кіно, трансляції та 

звукозапису (література, рукописи, сценарії, постери, рекламні матеріали, 

декорації, костюми тощо); 
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3) концепції збереження застарілих навичок і умов, пов’язаних із 

відтворенням носіїв; 

4) нелітературні та графічні матеріали (фотодокументи, карти, слайди 

тощо) 

 

Аудіовізуальний твір 

audiovisual work 

твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіно- або магнітній 

плівці, магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді послідовних кадрів 

(зображень), аналогових чи дискретних сигналів, які відображають 

(закодовують) рухомі зображення зі звуком або без нього, і сприйняття якого є 

можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, 

телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально 

відображаються за допомогою певних технічних засобів 

 

Бобіна 

reel 

котушка для намотування кіно- або магнітної плівки 

 

Відеофонограма 

videophonogram; video tape recording 

відеозвукозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній плівці, 

магнітному чи оптичному диску тощо) виконання або будь-яких рухомих 

зображень зі звуком, окрім зображень у вигляді запису, що є складовою 

частиною аудіовізуального твору 

 

Відтворення примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми 

copies of an audiovisual work, phonogram, videogram reproduction 

виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору, 

відеограми, фонограми у будь-якій матеріальній формі та записування їх 
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інформації для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому 

числі цифровій), оптичній або іншій формі, для відтворення якої застосовують 

відповідну апаратуру 

 

Візуальний документ; зображувальний документ 

visual document; iconographic record 

документ, створений будь-яким способом, що сприймається органами зору 

 

Електронний аудіовізуальний документ 

electronic audiovisual record 

електронний документ, зміст якого представлено у формі зображення і/або 

послідовності зображень і/або запису звуку, для фіксування та/чи відтворення 

яких застосовують відповідну апаратуру, на який накладено кваліфікований 

електронний підпис 

 

Запис (звукозапис, відеозапис, відеозвукозапис) 

recording (sound recording, video tape recording (video footage), video recording) 

зафіксовані за допомогою спеціальних технічних засобів на відповідному 

матеріальному носії звуки і/або рухомі зображення, сприйняття, відтворення чи 

сповіщення яких здійснюють за допомогою відповідної апаратури 

 

Записування інформації 

information recording; data recording 

створення запису шляхом перетворення інформації у просторову зміну 

фізичних характеристик або форми носія запису з метою збереження та 

подальшого відтворення записаної інформації 

 

Звукова інформація 

sound information 

інформація, виражена за допомогою звуків мови, музичних звуків, шумів 
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Зображувальна інформація 

iconographic information 

точне, зменшене, збільшене або формалізоване відтворення зовнішніх 

характеристик реального чи уявного об’єкта за допомогою малювання, графіки, 

креслення, фотографії тощо 

 

Кадр 

frame 

окремий знімок або статичне зображення об’єкта, зафіксованого засобами 

фото-, кіно-, теле-, відеозйомки 

 

Консерваційно-профілактичне оброблення аудіовізуальних документів 

conservation and preventive processing of audiovisual documents 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення фізико-хімічної 

збереженості аудіовізуальних документів, які здійснюються періодично, у 

певній послідовності та спрямовані на стабілізацію і уповільнення процесів 

старіння аудіовізуальних документів, захисту від впливу шкідливих факторів, 

попередження деструкції їх основи (очищення поверхні аудіовізуальних 

документів від пилу і бруду, оброблення спеціальними хімічними речовинами, 

перемотування тощо) 

 

Контрафактний примірник аудіовізуального твору, фонограми, відеограми 

counterfeit сору of an audiovisual work, phonogram, videogram 

примірник аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, що 

відтворений, опублікований і/або розповсюджуваний з порушенням 

авторського права та/чи суміжних прав 

 

Копія аудіовізуального документа фонду користування 

audiovisual document reference copy 
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копія аудіовізуального документа, виготовлена на будь-якому носії та 

призначена для користування замість оригіналу 

 

Магнітна плівка 

magnetic tape 

носій інформації у формі стрічки з пластичного матеріалу, поверхня якого 

покрита феромагнітним шаром, призначений для записування, зберігання та 

відтворювання зображувальної і/або звукової інформації 

 

Опис аудіовізуальних документів 

inventory of audiovisual documents 

документ, призначений для обліку кількості та розкриття змісту 

аудіовізуальних документів (окремо за видами документів), змін у їх складі та 

обсязі 

 

Оприлюднення аудіовізуального твору 

publication of the audiovisual work 

здійснена за згодою автора або іншого суб’єкта авторського права та/чи 

суміжних прав дія, що вперше робить аудіовізуальний твір доступним для 

публіки шляхом опублікування, публічного показу, публічної демонстрації 

тощо 

 

Опублікування аудіовізуального твору, фонограми, відеограми 

publication of the audiovisual work, phonogram, videogram 

випуск в обіг за згодою автора або іншого суб’єкта авторського права та/чи 

суміжних прав виготовлених поліграфічним, електронним або іншими 

способами примірників аудіовізуального твору, фонограми, відеограми у 

кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру аудіовізуального 

твору, фонограми, відеограми, розумні потреби публіки, їх продажем, 

здаванням у майновий найм, побутовим чи комерційним прокатом, наданням 
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доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка 

особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним 

вибором або передачею права власності на них чи володіння ними іншими 

способами 

 

Примірник аудіовізуального твору 

audiovisual work copy 

копія аудіовізуального твору на відповідному матеріальному носії, яка 

виконана безпосередньо або опосередковано з оригіналу чи копії 

аудіовізуального твору і містить усі зафіксовані в ньому рухомі зображення або 

їх частину зі звуком чи без нього 

 

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми 

public demonstration of the audiovisual work, videogram 

публічне одноразове або багаторазове представлення публіці 

аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких 

рухомих зображень 

 

Публічний показ аудіовізуального твору, фонограми, відеограми 

public display of audiovisual work, phonogram, videogram 

будь-яка демонстрація оригіналу або примірника аудіовізуального твору, 

виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення 

безпосередньо чи на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру 

тощо (за винятком передачі в ефір) або за допомогою інших пристроїв чи 

процесів; 

демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору або відеограми без 

дотримання їх послідовності 

 

Ракорд 

leader 
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частина кіно- або фотоплівки чи магнітної плівки, призначена для її 

зарядки або заправки, захисту від механічних пошкоджень та нанесення 

розпізнавальних написів 

 

Страхова копія аудіовізуального документа 

insurance copy of the audiovisual document 

копія аудіовізуального документа, створена для збереження інформації на 

випадок пошкодження або втрати оригіналу 

 

Фунгіцидне оброблення аудіовізуальних документів 

fungicidal processing of audiovisual documents 

оброблення аналогових аудіовізуальних документів хімічними 

препаратами, що захищають їх від пліснявіння 

 

Хіміко-технологічне оброблення аудіовізуальних документів 

chemical and technology processing of audiovisual documents 

сукупність послідовних операцій проявлення, закріплення, промивання, 

сушіння тощо аналогових аудіовізуальних документів 
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Кіно- і відеодокументи та їхні носії 

 

Виробник відеограми 

videogram maker 

фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе 

відповідальність за перший відеозапис виконання чи будь-яких рухомих 

зображень зі звуком або без нього 

 

Виробник фільму 

filmmaker 

фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе 

відповідальність за виробництво фільму 

 

Відеограма 

videogram 

відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній плівці, 

магнітному чи оптичному диску тощо) виконання або будь-яких рухомих 

зображень зі звуком або без нього, окрім зображень у вигляді запису, що є 

складовою частиною аудіовізуального твору 

 

Відеодокумент 

videotape; videorecord; videodocument 

документ, зміст якого представлено у вигляді рухомих зображень зі звуком 

або без нього, для фіксування яких застосовують засоби відеозапису 

 

Відеодокумент на дисковому носієві 

videodocument on disk media 

копія відеодокумента, виготовлена з оригіналу або копії будь-якої системи 

відеозвукозапису за допомогою аналогового чи цифрового запису 
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Відеодокумент на магнітній плівці 

videodocument on magnetic tape 

копія відеодокумента, виготовлена з оригіналу або копії будь-якої системи 

відеозвукозапису за допомогою магнітного чи цифрового запису 

 

Відеокасета 

videocassette (video cassette); videotape; videotape cassette 

плівковий посій, призначений для записування, зберігання та 

відтворювання зображувальної і/або звукової інформації 

 

Відеоплівка 

videotape 

магнітна плівка, призначена для записування, зберігання та відтворювання 

зображувальної і/або звукової інформації 

 

Еталонна копія кінодокумента 

master copy of the filmdocument 

копія кінодокумента із зображенням і фонограмою або без неї, отримана з 

негатива чи контратипу і затверджена як еталон 

 

Кінодокумент 

motion picture; cinematographic film; filmdocument 

документ, зміст якого представлено у вигляді послідовно розташованих 

рухомих зображень зі звуком або без нього, для фіксування яких застосовують 

кінематографічні засоби 

 

Кіножурнал 

newsreel 

періодичний кіновипуск, що містить інформаційні та художньо-

публіцистичні блоки, які відтворюють проблематику суспільно-політичних, 
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економічних, соціально-культурних змін у міжнародному, національному або 

регіональному вимірах 

 

Кінолітопис 

film chronicle (annals) 

зібрання документальних кінозйомок, що відтворює послідовність, перебіг, 

зміст суспільно значущих подій та явищ 

 

Кіноплівка 

film; motion-picture film 

фотографічний матеріал на гнучкій основі (нітрооснові, триацетатній 

основі, лавсановій основі), призначений для записування, зберігання та 

відтворювання зображувальної і/або звукової інформації 

 

Кіносюжет (відеосюжет) 

take (picture shot) 

кіно- або відеодокумент, що містить сукупність окремих епізодів, 

об’єднаних спільним задумом та ідеєю 

 

Комплект кінодокумента 

set of motion picture(s); set of moving images 

сукупність оригіналів і копій кінодокумента, що становлять одну одиницю 

обліку (негатив зображення, негатив фонограми, магнітна фонограма, позитив, 

проміжний позитив тощо) 

 

Контратип; дубль-негатив 

dupe negative; duplicate negative 

копія кінодокумента, виготовлена з проміжного позитива або 

безпосередньо із негатива з наступним хіміко-технологічним обробленням, 

призначена для виготовлення копій 
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Контрольна копія кінодокумента 

master print of the filmdocument 

копія кінодокумента із зображенням та звуком або без нього, отримана з 

контратипу і затверджена як еталон для тиражування кінодокументів 

 

Магнітна фонограма 

magnetic sound track 

оригінал фонограми, виготовлений за допомогою механічного запису на 

магнітній плівці, призначений для зберігання та відтворення звукової 

інформації кінодокумента 

 

Монтажний аркуш 

dope sheet; montage list 

вид архівного опису, що містить покадрове або попланове описання змісту 

закінченого кінотвору 

 

Монтажний план; монтажний кадр 

take; scene; strip 

складова частина кінодокумента, що являє собою безперервно зняте 

зображення предмета або окремого моменту події, явища 

 

Негатив зображення; негатив 

negative image; negative 

оригінал кінодокумента на негативній кіноплівці, виготовлений за 

допомогою кінематографічних засобів із наступним хіміко-технологічним 

обробленням, призначений для виготовлення копій 

 

Негатив фонограми; оптична фонограма 

sound negative 
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оригінал фонограми на фотографічній кіноплівці, виготовлений за 

допомогою кінематографічних засобів із наступним хіміко-технологічним 

обробленням, призначений для відтворення звукової інформації, тиражування 

та дублювання кінодокументів 

 

Обернений позитив 

reversal film; intermediate positive of film 

оригінал кінодокумента, виготовлений за допомогою кінематографічних 

засобів із наступним хіміко-технологічним обробленням, призначений для 

безпосереднього відтворення інформації 

 

Одиниця зберігання відеодокументів 

item of videorecords 

фізично відокремлена відеокасета, диск, файл із записом зображувальної і 

звукової інформації 

 

Одиниця зберігання кінодокументів 

item of film records 

один або декілька фізично відокремлених рулонів кіно- чи магнітної 

плівки із записом зображувальної і/або звукової інформації 

 

Одиниця обліку відеодокументів 

stocktaking item of videorecords 

одна або декілька одиниць зберігання із записом аудіовізуального твору чи 

зйомки певної події, явища 

 

Одиниця обліку кінодокументів 

stocktaking item of film records 

одна або декілька одиниць зберігання із записом кінотвору чи зйомки 

певної події, явища 
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Опис відеозйомок 

video shooting inventory; image acquisition inventory 

вид архівного опису, що розкриває зміст відеодокумента 

 

Опис кіносюжетів 

take/scene/strip inventory 

вид архівного опису, що містить описання окремих кіносюжетів 

 

Позитив 

positive; print 

копія кінодокумента, виготовлена з негатива або контратипу, з наступним 

хіміко-технологічним обробленням, призначена для показу чи перегляду 

 

Позитивна копія кінодокумента 

positive of motion picture(s) 

копія кінодокумента із зображенням та звуком або без нього на одній 

позитивній кіноплівці 

 

Примірник відеограми 

copy of videogram 

копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана 

безпосередньо або опосередковано з оригіналу чи копії відеограми і містить усі 

зафіксовані на ній рухомі зображення або їх частину зі звуком чи без нього 

 

Проміжний позитив 

intermediary positive 

копія кінодокумента, виготовлена з негатива або контратипу на кіноплівці 

з наступним хіміко-технологічним обробленням, призначена для виготовлення 

контратипу 
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Режисерський архівний каталог 

filmmaker’s archival catalog(ue) 

архівний каталог, що містить вторинну документну інформацію про 

кінофільми, розташовану в алфавітному порядку за прізвищами режисерів 

 

Робоча копія кінодокумента 

work print of the filmdocument; cutting copy of the filmdocument 

копія кінодокумента, змонтована з монтажних планів робочого позитива, 

синхронізованого з фонограмою, призначена для монтування негативів 

кінодокумента 

 

Робочий позитив кінодокумента 

working positive of filmdocument 

позитивна копія кінодокумента, виготовлена з негатива або контратипу для 

монтування робочих копій кінодокумента 

 

Спецвипуск 

special report 

кіно- або відеодокумент, що містить оперативну інформацію про найбільш 

значну подію чи особу 

 

Справа відеодокумента 

videotape file 

справа, що створюється в архівній установі на одну або декілька одиниць 

обліку відеодокумента та містить документи про історію створення, зміст, 

використання і технічний стан відеодокумента 

 

Справа кінодокумента 

motion picture(s) file 
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справа, що створюється в архівній установі на кожну одиницю обліку 

кінодокумента та містить документи про історію створення, зміст, 

використання і технічний стан кінодокумента 

 

Стартування кінодокументів 

filmdocuments starting 

нумерація кожного плану негативу зображення або копії, що замінює його 

всередині окремої одиниці зберігання, що закріплює порядок розташування 

планів у кінотворі 

 

Телесюжет 

TV spot 

кіно- або відеодокумент, що містить коротке повідомлення з певної 

тематики, яке демонструється на телеекрані та може бути окремою частиною 

телепередачі, зокрема інформаційної 

 

Фільм (кінофільм, відеофільм, телефільм) 

film (motion picture; cinematographic film, videofilm, TV film) 

аудіовізуальний твір, що складається з епізодів, поєднаних між собою 

творчим задумом і зображувальними засобами, та є результатом спільної 

діяльності його авторів, виконавців і виробників 

 

Фільмовий архівний каталог 

catalog(ue) of filmography 

архівний каталог, що містить вторинну документну інформацію про 

кінофільми, розташовану в алфавітному порядку за їхніми назвами 

 

Фільмокопія 

film copy; motion picture print; film positive; film print 
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примірник фільму, виготовлений із застосуванням вихідних матеріалів 

фільму 

 

Фільмотека 

cinematheque; film archives; filmoteca 

архів кінодокументів юридичної або фізичної особи; 

систематизоване зібрання кінодокументів 
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Фонодокументи та їхні носії 

 

Аудіокасета; компакт-касета 

audiocassette (audio cassette); audiotape cassette; sound cassette 

плівковий посій, призначений для записування, зберігання та 

відтворювання звукової інформації 

 

Виробник фонограми 

phonogram maker 

фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе 

відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків 

 

Восковий валик; фонографічний валик 

wax cylinder; cylinder, phonograph cylinder 

оригінал фонодокумента на порожнистому циліндрі з воскоподібної маси, 

виготовлений за допомогою фонографічного запису 

 

Грамофонна платівка; грамплатівка 

gramophone record; phonograph record 

позитивна копія грамофонного оригіналу у формі диска, на якому 

записаний звук, що не стирається, виготовлена методом пресування, 

штампування або виливання 

 

Грамофонний оригінал; оригінал грамофонного запису 

original gramophone record 

оригінал фонодокумента на металевому дисковому носієві, виготовлений 

за допомогою механічного запису 

 

Другий металевий оригінал фонограми 

mother tape 
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гальванопластична негативна копія першого металевого оригіналу 

фонограми 

 

Електростатичний захист фонодокументів 

electrostatic cover of phonotape/sound recording 

комплекс технічних заходів, спрямованих на запобігання впливу на 

фонодокументи зовнішніх електромагнітних полів 

 

Лаковий диск; тондиск 

lacquer disc 

носій механічного звукозапису у формі диска, що складається з основи та 

лакового робочого шару 

 

Лаковий оригінал фонограми 

lacquer original phonogram 

фонограма на лаковому диску, з якої гальвано-пластичним способом 

виготовляють перший оригінал фонограми 

 

Матриця фонограми 

stamper 

фонодокумент на металевому дисковому носії у вигляді негативної копії 

оригіналу грамофонної платівки, призначений для її тиражування 

 

Одиниця зберігання фонодокументів 

item of phonotape/sound recording 

фізично відокремлений рулон магнітної плівки, аудіокасета, восковий 

валик, файл із записом звукової інформації 

 

Одиниця обліку фонодокументів 

stocktaking item of phonotape/sound recording 
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одна або декілька одиниць зберігання із записом звукової інформації про 

певну подію, один чи кілька літературних і художніх творів, об’єднаних за 

авторською, тематичною або іншою ознакою 

 

Перший металевий оригінал фонограми 

master original 

гальванопластична негативна копія лакового оригіналу фонограми 

 

Примірник фонограми 

copy of phonogram 

копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана 

безпосередньо або опосередковано з оригіналу чи копії фонограми і містить усі 

зафіксовані на ній звуки або їх частину 

 

Третій металевий оригінал фонограми 

third mother tape of the phonogram; third master of the phonogram 

гальванопластична негативна копія другого металевого оригіналу 

фонограми 

 

Фонограма 

phonogram 

звукозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній плівці, 

магнітному або оптичному диску, грамофонній платівці тощо) виконання або 

будь-яких звуків, окрім звуків у вигляді запису, що є складовою частиною 

аудіовізуального твору 

 

Фонодокумент 

phonodocument; phonotape; sound recording 

документ, зміст якого представлено у вигляді звуку, для фіксування якого 

застосовують засоби звукозапису 
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Фонодокумент на дисковому носієві 

phonotape/sound recording on disk media 

копія фонодокумента, виготовлена з оригіналу або копії будь-якої системи 

звукозапису за допомогою цифрового запису 

 

Фонодокумент на магнітній плівці 

phonotape/sound recording on magnetic tape 

копія фонодокумента, виготовлена з оригіналу або копії будь-якої системи 

звукозапису за допомогою магнітного запису 

 

Фонотека 

sound library; record library; library of sound recordings; sound archives 

архів фонодокументів юридичної або фізичної особи; 

систематизоване зібрання фонодокументів 
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Фотодокументи та їхні носії 

 

Альбуміновий відбиток 

albumen print 

фотовідбиток, отриманий на альбуміновому покритті, обробленому 

чутливими до світла солями срібла і підданому дії світла через фотонегатив 

 

Внутрішній опис фотоальбому 

list of the contents of a scrapbook (photoalbum) 

обліковий документ, призначений для обліку і розкриття змісту 

фотопозитивів, що розміщені у фотоальбомі 

 

Вугільний відбиток; карбоновий відбиток 

carbon print 

фотовідбиток, отриманий на папері або іншому носії з вугільної тканини, 

спочатку підданій дії світла через фотонегатив 

 

Дагеротип 

daguerreotype 

фотовідбиток на покритій сріблом мідній пластинці 

 

Діапозитив; слайд 

transparency; slide 

оригінал фотодокумента у вигляді одиничного фотографічного 

зображення, виготовлений за допомогою технічних засобів фотографування на 

прозорому плівковому носієві, з наступним хіміко-технологічним обробленням, 

призначений для перегляду або проекції на екран 

 

Колодієвий відбиток 

collodion print 
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фотовідбиток, отриманий на колодієвому покритті, обробленому 

чутливими до світла солями срібла і підданому дії світла через фотонегатив 

 

Мікрокарта 

microcard; microfilm card 

мікроформа на форматному носії з непрозорою основою із послідовним 

розташуванням мікрозображень у декілька рядів у вигляді сітки 

 

Мікрокопія 

microcopy 

зменшена копія фотодокумента, отримана будь-яким способом, для 

виготовлення і використання якої потрібне збільшення за допомогою 

спеціальної апаратури 

 

Мікрофільм 

microfilm 

мікроформа у вигляді плівки або плівки, згорнутої в рулон із послідовним 

розташуванням мікрозображень в один або два ряди 

 

Мікрофіша 

microfiche 

мікроформа на прозорій форматній плівці з послідовним розташуванням 

мікрозображень у декілька рядів у вигляді сітки 

 

Мікроформа 

microform 

фотодокумент на плівковому або іншому носії інформації, що містить 

мікрозображення, для виготовлення і використання якого потрібне збільшення 

за допомогою спеціальної апаратури 
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Мікрофотокопія 

microcard 

мікрокопія документа, виготовлена фотографічним способом 

 

Одиниця зберігання фотодокументів 

item of photographic records 

один або декілька кадрів зйомки (фотонегатив, фотоконтратип, 

фотопозитив, діапозитив, рулон діафільму, фотоальбом, файл) 

 

Одиниця обліку фотодокументів 

stocktaking item of photographic records 

один або декілька кадрів зйомки (фотонегатив, фотоконтратип, 

фотопозитив, діапозитив, рулон діафільму, фотоальбом, файл) 

 

Опис фотоальбомів 

inventory of photoalbums 

вид архівного опису, призначений для обліку кількості фотоальбомів 

 

Проміжний фотопозитив 

intermediary print 

копія фотодокумента, виготовлена з фотонегатива на спеціальній 

фотоплівці з наступним хіміко-технологічним обробленням, призначена для 

виготовлення фотоконтратипу 

 

Стереослайд; стереограма 

stereograph 

фотодокумент у вигляді пари позитивних зображень на фотоплівці, які, 

якщо їх розглядати у стереоскопічному пристрої, забезпечують стереоскопічне 

зображення 
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Фотоальбом 

scrapbook; photoalbum 

альбом із фотопозитивами, об’єднаними за певною ознакою 

 

Фотовідбиток 

photoprint; photographic print 

копія фотодокумента на фотопапері; 

позитивне фотографічне зображення на фотопапері 

 

Фотографія на матерії 

pannotype 

зображення на проолієній тканині, клейонці тощо, покритій колодієм 

 

Фотографія на металі 

ferrotype 

зображення на чорній або темно-коричневій емальованій тонкій металевій 

пластині, покритій колодієм 

 

Фотографія на склі 

vitrotype 

зображення на скляній пластинці, покритій колодієм або альбуміном 

 

Фотографія; фото; фотографічне зображення; фотозображення 

photograph; photo 

зображення, зафіксоване на світлочутливій поверхні під дією 

електромагнітного опромінювання (світло, рентгенівські промені тощо) 

 

Фотодокумент 

photograph; photographic record 
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документ, зміст якого представлено у вигляді окремого(-их)  

зображення(-ень), для фіксування якого(-их) застосовують фотографічні засоби 

 

Фотоконтратип; дубль-негатив 

dupe negative; duplicate negative 

копія фотодокумента, виготовлена з проміжного фотопозитива або 

безпосередньо із фотонегатива з наступним хіміко-технологічним обробленням, 

призначена для виготовлення копій 

 

Фотокопія; фотографічна копія 

photocopy 

копія фотографічного зображення, виготовлена фотографічним способом 

під дією електромагнітних променів 

 

Фотолітопис 

photo chronicle 

сукупність фотодокументів, що фіксують у часі певну важливу подію чи 

історичний період 

 

Фотонегатив 

photonegative 

оригінал фотодокумента у вигляді одиничного фотографічного 

зображення, виготовлений за допомогою технічних засобів фотографування на 

негативній фотоплівці, склі з наступним хіміко-технологічним обробленням, 

призначений для виготовлення копій 

 

Фотопапір 

photographic paper 
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фотографічний матеріал на непрозорій паперовій підкладці зі 

світлочутливим покриттям, призначений для отримання та зберігання 

фотографічного зображення 

 

Фотопластина 

photographic plate; photoplate; coated plate 

фотографічний матеріал на скляній підкладці зі світлочутливим покриттям, 

призначений для отримання та зберігання фотографічного зображення 

 

Фотоплівка 

photographic film 

фотографічний матеріал на полімерній підкладці зі світлочутливим 

покриттям, призначений для отримання та зберігання фотографічного 

зображення 

 

Фотопозитив 

print 

копія фотодокумента, виготовлена методом копіювання з фотонегатива або 

фотоконтратипу на фотопапір, фотоплівку, скло, метал тощо з наступним 

хіміко-технологічним обробленням 

 

Фотореставрація документів 

photo restoration of documents 

комплекс робіт із відновлення і/або покращення фотографічних зображень 

за допомогою спеціальних фотографічних і комп’ютерних технологій, що 

дозволяє значно покращити якість оригіналу, відновити його згасаючі ділянки 

та виокремити приховані шари інформації, зафіксованої на носії 
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Фототека 

photo library 

архів фотодокументів юридичної особи; 

систематизоване архівне зібрання фотодокументів 
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Цифрові аудіовізуальні документи та їхні носії 

 

Аудіодиск 

audiodisc 

оптичний диск, призначений для записування, зберігання та відтворювання 

звукової інформації 

 

Відеодиск 

videodisc 

оптичний диск, призначений для записування, зберігання та відтворювання 

зображувальної і/або звукової інформації 

 

Диск 

disc 

носій інформації плоскої кругової форми, на поверхні якого інформацію 

записано у звичайній або ущільненій формі, що відтворюється за допомогою 

спеціального пристрою – дисковода 

 

Дискета 

diskette; floppy disc 

магнітний диск із гнучкого матеріалу, призначений для записування, 

зберігання та відтворювання зображувальної і/або звукової інформації 

 

Компакт-диск 

compact disc 

оптичний диск, призначений для записування, зберігання та відтворювання 

зображувальної і/або звукової інформації 

 

Магнітний диск 

magnetic disc 
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диск, поверхня якого покрита феромагнітним шаром, призначений для 

записування, зберігання та відтворювання зображувальної і/або звукової 

інформації 

 

Магнітооптичний диск 

magneto-optical disc 

диск, який поєднує в собі магнітний і оптичний способи записування, 

зберігання та відтворювання зображувальної і/або звукової інформації 

 

Оптичний диск 

optical disc 

диск, призначений для записування, зберігання та відтворювання 

зображувальної і/або звукової інформації за допомогою лазерного променя 

 

Оцифрований аудіовізуальний документ 

digitized audiovisual document 

документ, отриманий в результаті конверсії аналогових аудіовізуальних 

документів у цифрову форму 

 

Оцифрування 

digitization 

цифрова трансмісія даних об’єкту, закодованих у дискретні цифрові 

сигнальні імпульси, за допомогою спеціальної апаратури (сканерів, цифрових 

фотоапаратів тощо), тобто перетворення документа із традиційної, властивої 

йому форми, у цифрову (комп’ютерну) у вигляді електронного(-их) файлу(-ів) 

даних, придатних для запису на електронні носії 

 

Резервна копія цифрового аудіовізуального документа 

backup copy of a digital audiovisual document 
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копія інформації цифрового аудіовізуального документа та описової 

інформації про цей документ (метаданих), створена для відновлення 

документної інформації і метаданих на випадок їх пошкодження або втрати, у 

разі застосування форматів файлових даних та алгоритмів криптографічного 

перетворення документної інформації – для повного відновлення пошкоджених 

чи втрачених оригіналів із забезпеченням підтвердження їх юридичної сили 

і/або справжності. 

 

Страхова копія цифрового аудіовізуального документа 

insurance copy of the digital audiovisual document 

копія цифрового аудіовізуального документа, створена для збереження 

інформації у цифровій формі на випадок пошкодження або втрати оригіналу 

 

Цифрова аудіовізуальна колекція 

digital audiovisual collection 

сукупність цифрових аудіовізуальних документів, поєднаних за однією або 

кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною, номінальною 

тощо), що мають наукову, історико-культурну цінність 

 

Цифрова копія аудіовізуального документа 

digital copy of an audiovisual document 

копія, що містить точне знакове відтворення інформації оригіналу 

аудіовізуального документа, отримана в результаті конверсії аналогового 

аудіовізуального документа у цифрову форму або реплікації цифрового 

аудіовізуального документа 

 

Цифрове записування інформації 

digital recording 
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записування, за яким сигнал інформації перетворюють у каналі 

записування у цифрову форму або перекодовують з однієї цифрової форми в 

іншу 

 

Цифровий аудіовізуальний документ 

digital audiovisual document 

документ, інформація в якому зафіксована у цифровій формі та 

відтворення якої в іншій формі, зрозумілій людині, можливе лише за 

допомогою програмно-технічних засобів 

 

Цифровий фотоальбом 

digital photoalbum 

добірка впорядкованих цифрових фотографічних зображень, об’єднаних за 

певною ознакою, для створення та перегляду яких використовують спеціальні 

програми 
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публічний показ аудіовізуального твору, фонограми, відеограми 11 
  
ракорд 11 
  
режисерський архівний каталог 19 
  
резервна копія цифрового аудіовізуального документа 34 
  
робоча копія кінодокумента 19 
  
робочий позитив кінодокумента 19 
  
слайд 26 
  
спецвипуск 19 
  
справа відеодокумента 19 
  
справа кінодокумента 19 
  
стартування кінодокументів 20 
  
стереограма 28 
  
стереослайд 28 
  
страхова копія аудіовізуального документа 12 
  
страхова копія цифрового аудіовізуального документа 35 
  
телесюжет 20 
  
тондиск 23 
  
третій металевий оригінал фонограми 24 
  
фільм (кінофільм, відеофільм, телефільм) 20 
  
фільмовий архівний каталог 20 
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фільмокопія 20 
  
фільмотека 21 
  
фонограма 24 
  
фонографічний валик 22 
  
фонодокумент 24 
  
фонодокумент на дисковому носієві 25 
  
фонодокумент на магнітній плівці 25 
  
фонотека 25 
  
фото 29 
  
фотоальбом 29 
  
фотовідбиток 29 
  
фотографічна копія 30 
  
фотографічне зображення 29 
  
фотографія 29 
  
фотографія на матерії 29 
  
фотографія на металі 29 
  
фотографія на склі 29 
  
фотодокумент 29 
  
фотозображення 29 
  
фотоконтратип 30 
  
фотокопія 30 
  
фотолітопис 30 
  
фотонегатив 30 



44 

 

  
фотопапір 30 
  
фотопластина 31 
  
фотоплівка 31 
  
фотопозитив 31 
  
фотореставрація документів 31 
  
фототека 32 
  
фунгіцидне оброблення аудіовізуальних документів 12 
  
хіміко-технологічне оброблення аудіовізуальних документів 12 
  
цифрова аудіовізуальна колекція 34 
  
цифрова копія аудіовізуального документа 34 
  
цифрове записування інформації 34 
  
цифровий аудіовізуальний документ 36 
  
цифровий фотоальбом 36 
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АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМIНIВ 

 

albumen print 26 
  
analogue audiovisual document 5 
  
archival audiovisual collection 5 
  
audial document 6 
  
audio document 6 
  
audiocassette (audio cassette) 22 
  
audiodisc 33 
  
audiotape cassette 22 
  
audiovisual archives 6 
  
audiovisual document 6 
  
audiovisual document reference copy 9 
  
audiovisual heritage 6 
  
audiovisual work 7 
  
audiovisual work copy 11 
  
author of an audiovisual document 5 
  
author of an audiovisual work 5 
  
backup copy of a digital audiovisual document 34 
  
carbon print 26 
  
catalog(ue) of filmography 20 
  
chemical and technology processing of audiovisual documents 12 
  
cinematheque 21 
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cinematographic film 14; 20 
  
coated plate 31 
  
collodion print 26 
  
compact disc 33 
  
conservation and preventive processing of audiovisual documents 9 
  
copies of an audiovisual work, phonogram, videogram reproduction 7 
  
copy of phonogram 24 
  
copy of videogram 18 
  
counterfeit copy of an audiovisual work, phonogram, videogram 9 
  
cutting copy of the filmdocument 19 
  
cylinder, phonograph cylinder 22 
  
daguerreotype 26 
  
data recording  8 
  
digital audiovisual collection 35 
  
digital audiovisual document 36 
  
digital copy of an audiovisual document 35 
  
digital photoalbum 36 
  
digital recording 35 
  
digitization 34 
  
digitized audiovisual document 34 
  
disc 33 
  
diskette 33 
  
dope sheet 16 
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dupe negative 15; 30 
  
duplicate negative 15; 30 
  
electronic audiovisual record 8 
  
electrostatic cover of phonotape/sound recording 23 
  
ferrotype 29 
  
film 15 
  
film (motion picture; cinematographic film, videofilm, TV film) 20 
  
film archives 21 
  
film chronicle (annals) 15 
  
film copy 20 
  
film positive 20 
  
film print 20 
  
filmdocument 14 
  
filmdocuments starting  20 
  
filmmaker 13 
  
filmmaker’s archival catalog(ue) 19 
  
filmoteca 21 
  
floppy disc 33 
  
frame 9 
  
fungicidal processing of audiovisual documents  12 
  
gramophone record 22 
  
iconographic information 9 
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iconographic record 8 
  
image acquisition inventory 18 
  
information recording 8 
  
insurance copy of the audiovisual document 12 
  
insurance copy of the digital audiovisual document 35 
  
intermediary positive 18 
  
intermediary print 28 
  
intermediate positive of film 17 
  
inventory of audiovisual documents 10 
  
inventory of photoalbums 28 
  
item of film records 17 
  
item of phonotape/sound recording 23 
  
item of photographic records 28 
  
item of videorecords 17 
  
lacquer disc 23 
  
lacquer original phonogram 23 
  
leader 11 
  
library of sound recordings 25 
  
list of the contents of a scrapbook (photoalbum) 26 
  
magnetic disc 33 
  
magnetic sound track 16 
  
magnetic tape 10 
  
magneto-optical disc 34 
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master copy of the filmdocument 14 
  
master original 24 
  
master print of the filmdocument 16 
  
microcard 27; 28 
  
microcopy 27 
  
microfiche 27 
  
microfilm 27 
  
microfilm card 27 
  
microform 27 
  
montage list 16 
  
mother tape 22 
  
motion picture 14 
  
motion picture print 20 
  
motion picture(s) file 19 
  
motion-picture film 15 
  
negative 16 
  
negative image 16 
  
newsreel 14 
  
optical disc 34 
  
original gramophone record 22 
  
pannotype 29 
  
phonodocument 24 
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phonotape/sound recording on disk media  25 
  
phonogram 24 
  
phonogram maker 22 
  
phonograph record 22 
  
phonotape 24 
  
phonotape/sound recording on magnetic tape 25 
  
photo 29 
  
photo chronicle 30 
  
photo library 32 
  
photo restoration of documents  31 
  
photoalbum 29 
  
photocopy 30 
  
photograph 29 
  
photographic film 31 
  
photographic paper 30 
  
photographic plate 31 
  
photographic print 29 
  
photographic record 29 
  
photonegative 30 
  
photoplate 31 
  
photoprint 29 
  
positive 18 
  
positive of motion picture(s) 18 
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print 18; 31 
  
public demonstration of the audiovisual work, videogram 11 
  
public display of audiovisual work, phonogram, videogram 11 
  
publication of the audiovisual work  10 
  
publication of the audiovisual work, phonogram, videogram 10 
  
record library 25 
  
recording (sound recording, video tape recording (video footage), 

video recording) 8 
  
reel 7 
  
registration form for film-, рhoto-, рhono-, videodocuments 5 
  
reversal film 17 
  
scene 16 
  
scrapbook 29 
  
set of motion picture(s) 15 
  
set of moving images 15 
  
slide 26 
  
sound archives 25 
  
sound cassette 22 
  
sound information 8 
  
sound library 25 
  
sound negative 16 
  
sound recording 24 
  
special report 19 
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stamper  23 
  
stereograph 28 
  
stocktaking item of film records 17 
  
stocktaking item of phonotape/sound recording 23 
  
stocktaking item of photographic records 28 
  
stocktaking item of videorecords 17 
  
strip 16 
  
take 16 
  
take (picture shot) 15 
  
take/scene/strip inventory 18 
  
third master of the phonogram 24 
  
third mother tape of the phonogram 24 
  
transparency 26 
  
TV spot 20 
  
video shooting inventory 18 
  
video tape recording  7 
  
videocassette (video cassette) 14 
  
videodisc 33 
  
videodocument 13 
  
videodocument on disk media 13 
  
videodocument on magnetic tape 14 
  
videogram 13 
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videogram maker 13 
  
videophonogram 7 
  
videorecord 13 
  
videotape 13; 14 
  
videotape cassette 14 
  
videotape file 19 
  
visual document 8 
  
vitrotype 29 
  
wax cylinder 22 
  
work print of the filmdocument 19 
  
working positive of filmdocument 19 
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