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Вражаючі темпи розвитку космічної науки, вдосконалення космічної техніки, ускладнення 
програми досліджень знаходять своє вираження в нових одиницях мови. Це закономірно, 
адже «поява чогось нового в житті суспільства, так само, як і пізнання нових предметів і 
явищ, викликає необхідність номінації, яка спричиняє появу нових слів і виразів у мові або 
переосмислення значення раніше існуючих одиниць лексики»1. 

Якщо говорити про збагачення галузевої термінологічної лексики, то можна з 
упевненістю констатувати, що на сьогоднішній день жодна із них не поповнюється так 
інтенсивно новими словами і виразами, як лексико-семантична група космічної термінології. 
Характерною рисою цього процесу є створення спільного фонду науково-технічної лексики 
мов соціалістичних націй. Провідна роль у цьому належить російській мові. 

Відображаючи досягнення космічної науки і техніки, українська літературна мова 
засвідчує багатство нових лексем і словосполучень. Основні способи творення найменувань 
залишаються традиційними: афіксальне словотворення, основоскладання, творення складних 
номінативних словосполучень, семантичне перенесення (міграція) з однієї лексичної групи 
слів до іншої. Усі ці способи активно використовуються при називанні нових реалій. Однак 
на різних етапах розвитку космічної лексики співвідношення вказаних способів номінації 
помітно змінювалось. Якщо звичайно нові терміни утворювалися переважно афіксальним 
способом, основоскладанням, запозиченням іншомовних елементів, то фонд космічної 
лексики в словнику української мови, як і в словниках інших мов Радянського Союзу в 
основному поповнюється за рахунок широкого використання слів і словосполучень із 
суміжних галузей науки. Цей процес складний і має певні закономірності. По-перше, 
космічна термінологічна група лексики інтенсивно збагачується шляхом перенесення 
найменувань з інших лексико-семантичних груп. По-друге, семантична міграція часто 
зумовлена не потребою називання нової реалії, а прагненням надати вже існуючим назвам 
нових експресивних відтінків. По-третє, збагачуючись за рахунок інших лексичних груп, 
космічна лексика й сама активно впливає на розвиток загальнонародної мови, поповнюючи її 
фонд новими словами і словосполученнями. Розглянемо ці основні тенденції. 

При перенесенні найменувань з однієї лексико-семантичної групи до іншої лексичне 
значення слова може залишатися і без змін, хоча сфера його вжитку стає іншою. 
Характерним явищем є поява в космічному словнику лексем, які й раніше зустрічалися в 
мові, проте в досить вузьких термінологічних полях. З цієї причини вони залишалися 
маловідомими для широкого кола людей. А тому нові космічні експерименти, їх широка 
інформативність сприяють засвоєнню мовцями раніше майже невідомих слів: 
пристикування, розстикування, захват, від стикування, зчеплення, перестикування, 
взаємний пошук, зближення, причалювання, стикування (кораблів). У тексті: 
«Перестикування. Правда, не дуже звичне слово в космічній термінології? Зміст такий: 
треба корабель «Союз-31» перевести від одного причалу космічної гавані до іншого» (Рад. 
Україна); «Після виконання всіх запланованих робіт проведено розстикування 
транспортного корабля «Прогресс-3» і орбітального комплексу «Салют-6» — «Союз-29» 
(Рад. Україна); «Станція на орбіті з двома пристикованими космічними кораблями — такого 
теж ще не бувало в історії космонавтики» (Рад. Україна). 

Спостерігаються явища переосмислення, розширення або звуження семантики слова 
чи словосполучення. Такі номінативні одиниці включаються у сферу вже нової семантичної 
дії, вписуються в канву нового контексту, а між словами в реченні встановлюються нові 
синтагматичні зв’язки. Ці лексеми стають надбанням космічної термінологічної групи слів, 
обслуговують її потреби. Пор.: «Корабель «Союз-31» здійснить стикування з орбітальною 
станцією «Салют-6», на якій уже більш як два місяці працює екіпаж другої основної 
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експедиції» (В. Ковальонок і О. Іванченков. — М. К.) (Рад. Україна); «Ми пишаємося, що 
герої цієї нової епопеї в космосі — наші радянські люди і громадянин братньої 
соціалістичної Чехословаччини» (Вільна Україна). 

У космічному мовному словнику значне місце посідають слова з морської лексики. Це 
явище не випадкове. Адже задовго до космічних польотів космос порівнювався з океаном, 
тому не дивно, що й назва апарата, на якому здійснюється космічний політ — корабель, — 
теж запозичена з морської лексико-семантичної групи слів... Так, для позначення нових 
експериментів і явищ у космосі вжито слова і словосполучення: космічний океан (порт, 
причал, пірс, танкер), космічна флотилія (гавань), космічні докери, ошвартуватися, 
причалювання, човникові польоти. Помітно, що в космічній термінології лексичне значення 
різних найменувань найчастіше уточнюється прикметником космічний, уживаним у прямому 
чи в переносному значенні: «Два космічні причали, які проходять тепер перше випробування 
на орбіті, розташовані на поздовжній осі «Салюта-6» (Рад. Україна); «На орбіті космічна 
флотилія» (Рад. Україна); «Дотик був м’яким, ніби до космічного пірсу підійшов не 
багатотонний танкер, а легкий катер на підводних крилах» (Рад. Україна); «Як тільки 
відбулося стикування, космонавтам було дано дозвіл почати роботи в першому вантажному 
порту над планетою Земля» (Рад. Україна). Першими космічними докерами було названо 
Ю. Романенка і Г. Гречка, що вперше в історії космонавтики проводили роботи по 
розвантаженню автоматичного транспортного корабля «Прогресс-1». З цього приводу 
показовою є розмова космонавтів, яка свідчить про те, що космічний словник створюють і 
космонавти, і вчені, і дослідники їхніх звершень, журналісти, письменники. Наводимо цю 
розмову: «— Ми вчора обговорювали вашу нову суміжну професію, — говорить 
космонавтам оператор Центру керування. — Хто ви? Докери, вантажники, такелажники? — 
Мабуть, докери, — відповідає Гречко. — Я згоден. Все-таки є корабель і океан космічний, — 
додає Романенко. — Звичайно ж, докери...» (Рад. Україна). 

Широко представлені в досліджуваній лексико-семантичній групі й слова з деяких 
інших галузевих термінологічних полів: демонтаж, розвантаження (корабля), 
розконсервація, дозаправлення (станції), космічна платформа. Транспортний корабель 
«Прогресс-1» було названо космічною вантажівкою, космічним експресом (буксиром, 
заправником, грузовиком), науково-дослідний комплекс «Салют-6» — «Союз-27» — 
«Прогресс-1» — космічним поїздом з товарним вагоном, космічним караваном, а станцію 
«Салют-6» — міжнародною лабораторією, науково-дослідним інститутом у мініатюрі. У 
космічних дослідженнях поруч з льотчиками-космонавтами беруть участь представники 
суміжних професій: космонавт-дослідник, космічний геолог (альпініст, художник, 
електрозварник). Пряму дотичність мають тепер до космонавтики космічна індустрія 
(океанологія, медицина, фізика, хімія, астрофізика, аерономія, геофізика, технологія, 
металургія, гляціологія, біологія, фізіологія, психологія). На космічних орбітах проводяться 
експерименти з космічного матеріалознавства (природознавства). Одержано нові види 
космічних сплавів (кристалів). Ось як відображено всі ці досягнення в пресі: «Весь світ є 
свідком того, як радянські вчені й конструктори, інженери й робітники космічної індустрії 
створюють нові, все більш досконалі системи космічних літальних апаратів» (Вільна 
Україна); «За минулі дні виконано серію технологічних експериментів з космічного 
матеріалознавства» (Рад. Україна); «Вперше проведено оригінальні експерименти по 
розділу космічної психології» (Рад. Україна). 

Космічна група лексики активно поповнюється за рахунок слів із побутової лексики. 
Адже кілька місяців на орбіті — це не просто космічний політ. Це — життя у космосі. 
Своєрідний, ні з чим незрівнянний світ праці і побуту. Все частіше в космічній лексиці 
зустрічаються найменування: космічний дім (калач, хлібець, склад, матч, душ); космічна 
лазня (пошта, накладна); космічне щастя (новосілля, відрядження), космічні двері (будні, 
шахи, сновидіння); перший космічний новорічний «Голубий вогник», космічна новорічна 
ялинка, об’єднане господарство космічного комплексу. В тексті: «Перший сюрприз від 
«Таймирів» — на серветці з маленьких космічних хлібців «побудовано» калач» (Рад. 



Україна); «Відомий усьому світові орбітальний комплекс «Салют-6» — «Союз» цього разу 
став космічним домом для представників Радянського Союзу і народної Польщі» (Рад. 
Україна); «Новосілля міжнародного екіпажу додало роботи і тим, хто керує польотом, і тим, 
хто консультує космонавтів у проведенні наукових експериментів» (Рад. Україна). 

Нові поняття в космічній лексиці часто виражаються цілими словосполученнями. Це 
можуть бути бінарні номінативні поєднання, першим компонентом яких виступає 
прикметник: вантажний, приладовий, перехідний, побутовий (відсік); міжнародний, 
основний змінний, мішаний (екіпаж); космічний дослідник, стикувальний вузол. Уживаються 
трикомпонентні прикметникові сполучення: об’єднаний міжнародний екіпаж, об’єднана 
космічна експедиція, інтернаціональний космічний екіпаж, міжнародна космічна експедиція. 
Словосполучень типу «іменники-іменник» небагато: екіпаж відвідування, ветеран космосу, 
стягування стику, розходження кораблів. Останнім часом особливо помітне використання 
кількакомпонентних номінативних словосполучень, оскільки ускладненість космічних 
експериментів вимагає і відповідної передачі їх ускладненими мовними засобами. Так 
виникають багатокомпонентні прикметникові найменування — поєднання, ускладнені 
іменниковими словосполученнями: автоматичний вантажний транспортний корабель, 
найдовший в історії космонавтики космічний політ, основний екіпаж орбітальної станції, 
командир основного екіпажу експедиції, екіпаж другої основної експедиції, 
інтернаціональний загін космонавтів соціалістичних країн, міжнародний екіпаж космічної 
лабораторії; люк, призначений для виходу в космос. 

Часто такі словосполучення ускладнюються числівниками перший, другий, третій, 
які конкретизують зміст найменування: перший міжнародний старт, перша пілотована 
експедиція соціалістичних країн, перший міжнародний екіпаж, другий міжнародний екіпаж, 
перший чехословацький космонавт, перший космонавт Німецької Демократичної 
Республіки, перший космонавт народної Польщі, третій в історії космонавтики 
міжнародний екіпаж, перший технологічний експеримент на установці «Кристал». У 
тексті: «У програмі нинішньої експедиції дует Джанібеков — Макаров позначений новим 
для космонавтики терміном — «екіпаж відвідування» (Рад. Україна); «Величезну роботу 
виконав основний екіпаж орбітальної станції — Юрій Романенко і Георгій Гречко» (Рад. 
Україна); «Владимир Ремек — чехословацький льотчик, якому випала честь першим 
представляти на орбіті інтернаціональний загін космонавтів соціалістичних країн» (Рад. 
Україна). 

У багатьох випадках перенесення назв з однієї лексико-семантичної групи слів у іншу 
викликане не потребою називання нових понять, а бажанням надати нового експресивного 
звучання вже існуючим предметам і явищам. Слід відзначити, що ця тенденція особливо 
проявляється в космічній групі лексики. Викликана вона причетністю до космічних справ 
широкого кола людей, їх зацікавленістю новими досягненнями, бажанням назвати образно 
той чи інший предмет, те чи інше явище, ту чи іншу якість, властивість, дію. Шляхом такої 
семантичної деривації поповнюються цілі синонімічні ряди, де слово вже виконує не тільки 
номінативно-комунікативну, а й художньо-образну функцію. Цікаво відзначити, що серед 
двохсот номінативних словосполучень, уживаних із прикметником космічний, лише одна 
третина з них має пряме значення, а решта — переносне. У переносному значенні вжиті 
поєднання слів: космічний (успіх, марафон, привіт, січень), космічна (мова, палітра, епопея, 
одіссея, галерея, арифметика, точка зору), космічне (вітання, хвилювання, середовище): 
«Якщо говорити «космічною мовою», радянські люди одностайно виступають за новий 
виток спільних космічних досліджень» (Мол. України); «Всі учасники космічної одіссеї, яка 
щойно завершилась.. чудово справилися зі складною програмою польоту» (Рад. Україна); 
«На орбітах космічного січня 1978 року створено новий інженерний комплекс «Салют-6» — 
«Союз-27» — «Прогресс-1» (Рад. Україна). 

Космонавти є уособленням людей сміливих, мужніх. Тож не дивно, що й мова по-
новому передає наші відчуття їх героїчного подвигу, захоплення їхніми сміливими 
вчинками. У хвилюючих репортажах з космодрому Байконур, у лаконічних звітах Центру 



керування польотами, у мові радіо, телебачення, преси поетичними словами названо людей 
космічної професії. Емоційно насиченими синонімами до іменника космонавт виступають 
такі слова і словосполучення: зореплавець, першопроходець, посланець Країни Рад, 
підкорювач космосу, представник зоряної професії, герой космосу, космічний сокіл, 
підкорювач Всесвіту, зоряний брат, Гагаріна брат: «Поздоровляю наших космічних соколів 
з успішним виконанням програми і щасливим поверненням на рідну землю» (Рад. Україна); 
«Водночас вони бажали щасливої дороги, успішної роботи своєму космічному знайомому 
Георгієві Гречку та його зоряному братові» (Рад. Україна); «Уславлений зореплавець 
[П. Попович. — М. К.] з великим інтересом знайомився з життям, навчанням, працею та 
відпочинком своїх молодих земляків» (Україна). Одержали нові поетичні найменування і 
групи космонавтів, об’єднані спільною роботою в космічному просторі. Це — космічний 
дует, космічний квартет, славна четвірка, дружна четвірка, зоряний дует, космічна пара: 
«Зоряний дует Биковський — Йєн, який сьогодні має пронести далі естафету 
співробітництва соціалістичних країн у космосі, здається єдиним цілим» (Рад. Україна); «За 
16 років пілотованих польотів жодна космічна експедиція не мала такого солідного штату 
співробітників — а на орбіті одночасно працює космічний квартет» (Рад. Україна). 

Поетичними назвами іменуються й деякі інші явища. Так, досвідчених космонавтів 
називають космічними довгожителями, старожилами космосу, ветеранами космосу, а тих, 
хто побував уперше в космосі, — космічними новоселами, новачками космосу: «Широку 
програму досліджень «космічні довгожителі» виконали як самостійно, так і разом з 
екіпажами, що їх відвідали» (Рад. Україна). Емоційно-оцінними синонімами названо й 
космічні кораблі, станції, супутники: «Уперше на орбітальну станцію прибув автоматичний 
посланець Землі — вантажний корабель з новим запасом палива, матеріалів, приладів і навіть 
із свіжою поштою» (Рад. Україна); «За вікнами Центру керування вже займався морозний 
ранок, коли Георгій Гречко входив у новий космічний дім» [станцію «Салют-6». — М. К.] 
(Рад. Україна). 

Таким чином, добір указаних синонімів мотивується намаганням передати 
експресивно-емоційну характеристику описуваної реалії в найкращому мовному 
оформленні. За рахунок лексичного складу космічної термінології постійно збагачується 
фонд загальновживаної лексики, відображаючи розширення обріїв людської діяльності. 
Слова і вирази, які спочатку вживались у вузьких галузевих термінологічних полях, стають 
широким надбанням космічної лексики, а вже звідти активно входять у загальновживану 
мову. Так почали вживатися слова і вирази стикування, космічна арена (інтеграція, 
академія, біографія, естафета), космічний темп (день): «За роки спільної роботи відбулося 
«стикування» інженерних ідей і технологічних рішень, що вже само по собі означає великий 
вклад у науково-технічний прогрес» (Рад. Україна); «Дорогі товариші і друзі! Сьогодні у нас, 
так би мовити, великий космічний день» (Вільна Україна); «Знаменно, що першими на 
новому етапі космічної інтеграції стали соціалістичні країни» (Рад. Україна); Зустрічається й 
прислівник космічно: «Захеканий та розхристаний, він мчав униз, стрибаючи через три 
сходинки. — Куди так космічно? — запитав я» (Україна). 

Часто вживаними стали слова космічного лексикону в мові поетів: 
Один за одним у космічні далі 
Летять на штурм радянські кораблі. 
Встигай, історіє, заносить на скрижалі 
Безсмертні імена синів землі! 

(Є. Бандуренко) 
У поезії слова і вирази космічного словника є елементами вираження симпатій, 

захоплення, зворушеності. Вони сприяють створенню яскравих стилістично забарвлених 
образів і картин. 

Летіть, летіть, Гагаріна брати,  
Летіть, хоробрі, в зоряних коралах... 

(М. Нагнибіда) 



 
Є зоряна алея на планеті,  
Листочком кожним і буянням віт  
Карагачі могутні, як ракети,  
В космічний задивилися зеніт. 

(І. Мірошников) 
Освоєння космосу успішно продовжується. Нові космічні експерименти, 

розширюючи обрії людського пізнання, збагатять мову новими номінативними одиницями. 
 


