
ЛЮДМИЛА ХАЛІНОВСЬКА 
АВІАЦІЙНА ЛЕКСИКА У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
В українській літературі наукова фантастика на власне наукових засадах формується в 
ХХ ст. Серед відомих письменників цього жанру імена В. Винниченка, Ю. Смолича, 
В. Владка, В. Бережного, О. Бердника, М. Руденка, В. Савченка, Л. Стороженка, О. Тесленка 
та ін. 

У творах цього жанру трапляються назви предметів, явищ, які належать до авіаційної, 
космічної та астрономічної термінологій. У науково-фантастичних творах з’являються нові 
поняття, які потребують найменування. Ці назви вживаються як у спеціальних сферах на 
позначення приладів, пристроїв тощо, так і в літературній мові. Згодом вони стають 
надбанням різних наукових терміносистем (зокрема лексема робот, яка вперше була 
засвідчена у фантастичній п’єсі «R.U.R» Карела Чапека, а пізніше стала загальновживаною). 

Авіаційна лексика знайшла відображення у творах, де засвідчені слова на позначення 
літальних апаратів, об’єктів, професій, приладів та ін.: літаюча танкетка, аеростатний 
зонд, спускальний апарат, гвинтокрилий літак, базовий корабель, апарат «Маринер-10», 
автономний планетоліт, ракетна техніка; астробіолог, космонавт/астрольотчик; 
енергетична установка, термоскан, тепловізор  тощо. 

Значна частина авіаційних термінів, що побутує в науково-фантастичних творах, — 
терміни-словосполучення, які утворилися поєднанням як загальновживаних лексем, так і 
лексем, запозичених з інших терміносистем. Напр.: військ. десантний, ав., ек., канц., пакет 

 десантний пакет (легкі літальні апарати (зазвичай, два і більше), пілотовані однією 
особою; містяться на борту корабля-матки і призначені для ведення розвідки в повітряному 
просторі); військ. десантний, мор. бот  десантний бот (легкий літальний апарат 
більший за розмірами, ніж десантний пакет; розрахований на значну кількість пасажирських 
місць); астр., геол., фіз. гравітаційний, техн. вагон  антигравітаційний вагончик (засіб, 
призначений для перевезення пасажирів з льотного поля; таксі); фіз. повітряний, техн. 
автомобіль  повітряний  автомобіль (надлегкий літальний апарат, приватний 
автомобіль, що пересувається у повітряному просторі та не призначений для піднімання на 
велику висоту); дивний, техн. літальний, техн. апарат  дивний літальний апарат 
(неідентифікований літальний апарат, що відрізняється від усіх відомих за формою, 
швидкістю, технічними даними тощо); астр. астральна, фіз. швидкість  астральна 
швидкість (швидкість літального апарата, що перевищує швидкість світла); техн. керована, 
техн. капсула  керована капсула (автономний літальний апарат (часто керований 
автопілотом), що може здійснити самостійну посадку на  поверхні в разі аварії базового 
корабля); матем., техн. базовий, техн. корабель  базовий корабель (головний корабель, 
що перебуває на планетній орбіті, не призначений для спуску та приземлення); фіз. 
термоядерний, техн. корабель  термоядерний корабель (корабель з термоядерними 
двигунами). 

Однією з особливостей функціонування авіаційної лексики в науково-фантастичній 
літературі є також контекстуальне переосмислення лексичних одиниць. Семантика цих назв 
зрозуміла з контексту, як, наприклад, слово платформа (від франц. plate-forme, буквально 
‘плоска форма’). У науково-популярному творі «Піраміда Сонця» О. Ємченка платформою 
називається місто, що літає, — Гігантська кількасотметрова кругла платформа, накрита 
сферичною прозорою оболонкою, монтується на атмосферних висотах і починає 
дрейфувати над поверхнею. В середині оболонки розташоване земне містечко — 
обсерваторії, парки, сади ... купол, наповнений земним повітрям ... по краях платформа 
обладнана аеродромами, куди прибувають спускальні апарати. Належність лексеми 
платформа до літальних об’єктів підтверджується контекстом: атмосферні висоти, 
дрейфувати над поверхнею, земне повітря, аеродроми, спускальні апарати. 

Слово куля (геометричне тіло, утворене обертанням кола навколо свого діаметра) в 
науково-фантастичній літературі набуло нового відтінку значення, зокрема, 



словосполученням світла куля автор називає своєрідний літальний об’єкт: І ось уже поміж 
дерев попливла світла куля. Коли до мене лишалося метрів п’ять, куля нерухомо зависла в 
повітрі (О. Романчук). Частина досліджуваних термінів, таких як іонізатор, енергетична 
установка, тепловізор, зонд, гвинтокрилий літак, орнітоптер, трансформер 
(конвертоплан), ракетоплан, дредноут, тяга, є у словниках української мови, інші ж — 
гіперпростір, кіберштурман, антигравітони, термоскан, гравітоліт, іоноліт, 
біороботизована штучна система, антигравітаційний терн, меорт, бот, тяга, літальна 
база — функціонують у науковій фантастиці як новотвори, термінологічне значення яких 
визначається з контексту: Справді, у нас  другий тиждень періщать дощі, але в світлі НЛО з 
їхніми гіперпросторовими швидкостями [найбільша з усіх швидкостей, якої можна досягти 
у своєрідному просторі] моя смага може бути канарською, багамською і навіть 
австралійською (А. Крижанівський); Погода польотам не сприяла. Але розвідувальний терн 
[транспортний літальний засіб, призначений для розвідки] завжди оснащувався 
кіберштурманом (О. Ємченко); Прибувши на Меркурій, земляни пересіли на 
антигравітаційну літальну базу [великий літальний об’єкт, що пересувається за 
допомогою енергії антигравітації] (О. Ємченко); Куриленко вів ракету-планетоліт 
[літальний апарат, що може здійснювати політ як у повітряному, так і безповітряному 
просторі та призначений для виходу на орбіту] на зворотний бік Сатурна. 

Авіаційна лексика, що використовується у жанрі наукової фантастики, багата на 
оказіоналізми. Серед них і специфічні — егологізми, що не існують поза контекстом. У 
творах наукової фантастики функціонує група термінів, які характеризуються індивідуально-
авторським переосмисленням: платформа, світла куля, крісло-гелікоптер/літаючий стілець, 
реактивні міні-двигуни. Пор.: Реактивні міні-двигуни підняли її [людину] високо над 
планетою, а відтак помчали в напрямі телескопічної вежі; Над ними покружляв на своєму 
кріслі-гелікоптері один з наглядачів, але, упізнавши молодого астронома, зник з очей; 
Костоломів [охоронців], які час від часу обстежували поля на своїх літаючих стільцях, він 
не помітив (М. Руденко).  

Авіаційна лексика, вживана у науковій фантастиці, різнопланова, проте кількісно 
переважають назви на позначення літальних апаратів. Специфіка та своєрідність описуваної 
терміносфери полягає в тому, що лексеми, які позначають спеціальні поняття, інколи 
переходять зі своєї системи до наукової термінології і називають нові поняття, які виникають 
із розвитком науки та техніки. 
 


