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Українська ракетно-космічна тер-
мінологія пройшла складний шлях 
формування, який відзначається ря-
дом типологічних рис і окреслює осо-
бливості її творення.

Класифікуючи ракетно-космічну 
термінологію у функційному аспекті 
можна виділити кілька термінологіч-
них мікрополей, що виражають функ-
ційно-тематичний зміст термінології. 
Терміни ракетно-космічної галузі 
об’єднуються у такі функційно-поня-
тійні блоки: двигун та інші компонен-
ти рушійної складової ракети; ракетне 
паливо; ракета як цілісний складний 
функційно-технічний комплекс; обла-
штування керування ракетою; етапи 
руху літального апарата; космодром та 
його інфраструктура; космонавт і його 
робочий простір.

Таке об’єднання дозволяє розгляда-
ти окремий ракетно-космічний термін 
як частину певної функційної системи 
і визначає місце терміна в понятійно-
му полі власне галузевого словника.

Центральним терміном, що виражає 
поняття рушійної складової ракети та є 
фактором об’єднання терміноназв у 
єдину мікросистему, виступає термін 
двигун. Термін двигун є багатогалузе-

вим терміноутворенням, він формує 
значні за обсягом термінологічні гнізда 
в усіх без винятку термінологіях науко-
во-технічних галузей; у тому числі й 
термінології ракетно-космічній.

Ракетно-космічна термінологія 
включає до свого реєстру (за галузе-
вим словником) [1] ряд термінологіч-
них сполучень, де домінантою висту-
пає лексема робота, серед яких 19 тер-
міносполучень, що характеризують 
параметри роботи двигуна. Термінос-
получення, у яких домінантою висту-
пає термін робота двигуна, відобража-
ють як характеристики самого проце-
су: (робота двигуна на малих обертах / 
на режимі малого газу), робота двигу-
на на високих обертах, робота двигуна 
надійна, робота двигуна на режимі 
постійної тяги, робота двигуна на ре-
жимі холостого ходу, робота двигуна з 
повною тягою, робота двигуна в авто-
номному режимі та інше) так і специ-
фіку цієї роботи в різних умовах (ро-
бота двигуна на землі, робота двигуна 
у космосі, робота двигуна у відкрито-
му космосі). Поширення терміноспо-
лучення визначниками, що вказують 
на тип двигуна, призводить до розши-
рення термінологічного гнізда.

Філологія і журналістика

РОЛЬ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО ТЕРМІНА-ДОМІНАНТИ У 
ФОРМУВАННІ ФУНКЦІЙНО-ТЕМАТИЧНИХ МІКРОПОЛІВ

Тягло Л.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Ключові слова: термін, ракетно-космічна термінологія, терміносполучення.
Key words: term, space-rocket terminology, terms connection.
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Назви двигунів, що відображають 
особливості зовнішнього вигляду, як 
правило, представлені двокомпонент-
ними або багатокомпонентними тер-
мінологічними сполученнями. Деякі 
термінологічні назви двигунів можна 
включити до складу класифікації за зо-
внішнім виглядом лише умовно.

Окрема групу термінів, що позна-
чають двигуни ракети стосовно її 
функціонального призначення, вира-
жені здебільшого двокомпонентними 
термінологічними сполученнями, в 
яких головна частина називає деталь 
ракети, а друга – вказує на особливості 
її призначення. Назви двигунів, що ві-
дображають особливості зовнішнього 
вигляду, як правило, представлені дво-
компонентними або багатокомпонент-
ними термінологічними сполучення-
ми: двигун зіркоподібний, двигун бага-
торядний зіркоподібний, двигун одно-
рядний зіркоподібний, двигун 
здвоєний, двигун трирядний зіркопо-
дібний.

За характером і типом використан-
ня ракетного палива назви двигунів 
поділяються на 2 основні групи: 1) тер-
міносполучення, що описують тип ви-
користаного двигуном ракетного па-
лива, тобто зазначають різновиди дви-
гунів за цією характеристикою; 2) тер-
міносполучення, що відображають 
характер подачі ракетного палива до 
двигуна.

Не менш важливим у визначенні 
роботи двигуна і літального апарата в 
цілому є явище, позначуване терміном 
тяга. У реєстрі власне ракетно-косміч-
них термінів налічується 51 термінос-

получення зі словом-домінантою тяга. 
Введенню таких термінологічних спо-
лучень до складу галузевої терміноло-
гії сприяє вживання у їх структурі ви-
значників: двигуна, польоту, злітна, 
ракетного двигуна і подібне. Вони ві-
дображають різні параметри тяги як 
складової галузевої термінології: тяга 
злітна ракетного двигуна, тяга вну-
трішнього контуру турбореактивного 
двоконтурного двигуна, тяга газотур-
бінного двигуна, тяга двигуна питома, 
тяга максимальна злітна, тяга в польо-
ті, тяга при пуску, тяга гальмова та 
інше [1].

Аналіз галузевих термінологічних 
систем показав, що термін турбіна 
входить до складу усіх науково-техніч-
них лексичних угрупувань, які вико-
ристовують термін двигун, оскільки 
семантика двох термінів взаємо-
пов’язана. Не виключає зі свого складу 
цей термін і термінологія ракетно-кос-
мічної галузі, в межах якої слово турбі-
на формує значне за обсягом терміно-
логічне гніздо (51 термінологічне спо-
лучення).

Інші терміни, що входять до озна-
ченого термінологічного поля, так чи 
інакше належать до понятійного кола 
рушійної складової ракети, якою є 
двигун.

Термінологічне поле, що формуєть-
ся на поняттєвому колі ракетного па-
лива, нерозривно пов’язане з мікропо-
лем, що об’єднує назви двигунів та ін-
ших компонентів рушійної складової 
ракети, бо основною технологічною 
умовою роботи будь-якого двигуна є 
використання пального.
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Назви ракетного палива можна 
було б віднести до мікрополя назв дви-
гунів, однак термінологічне поняття 
„паливо” визначає дещо відмінну від 
попереднього поля функцію: забезпе-
чення роботи двигуна.

Так, термін паливо як компонент 
власне ракетно-космічної терміноло-
гії утворює термінологічне гніздо, до 
якого входять 138  термінологічних 
сполучень, що різнобічно характери-
зують паливо. Деякі терміносполу-
чення у своїй структурі мають компо-
нент ракетне, що полегшує аналіз 
власне галузевого термінологічного 
наповнення, оскільки він прозоро 
вказує на приналежність терміноназ-
ви до досліджуваної галузі. При по-
єднанні цих двох компонентів утво-
рюється терміносполучення, що ви-
конує номінативну функцію, оскільки 
формує назву як термінологічного 
поля в цілому, так і назву мікрополя, 
яке входить до його складу.

До термінологічного поля „ракет-
не паливо” входить кілька мікропо-
лів нижчого рівня: „назви ракетного 
палива та його властивостей”, „на-
зви процесів, пов’язаних з викорис-
танням ракетного палива” та „назви 
компонентів паливної інфраструк-
тури ракети”. Основним терміном 
цієї тематичної групи є паливо, що 
входить до мікрополя „власне назви 
ракетного палива”. До термінологіч-
ного гнізда з терміном-домінантою 
паливо входять терміносполучення, 
що характеризують окремі його 
якості: паливо газоподібне ракетне, 
паливо твердо-рідке, синтетичне ра-

кетне паливо, паливо хімічне, пали-
во ракетне змішане, паливо азотте-
троксидне – паливо, ( яке) містить у 
собі бор, паливо бутадієнове ракет-
не, паливо водне, паливо кологдаль-
не ракетне, паливо перекисводневе 
ракетне, паливо перхлоратвмісне 
ракетне, паливо полібутадієнове ра-
кетне, паливо полімерне, паливо по-
ліуретанове ракетне, паливо ракет-
не на основі берилію, паливо ракет-
не на основі гідриду алюмінію, па-
ливо вуглеводне, паливо фторне 
ракетне, паливо ядерне.

До мікрополя „назви ракетного па-
лива та його властивостей” входить 
також декілька терміноназв, які відо-
бражають спосіб його подачі до двигу-
на ракети.

Термін система разом із залежними 
словами формує ряд галузевих термі-
носполучень на позначення паливної 
системи, системи паливопроводів, у 
яких відображаються основні їх функ-
ційні ролі.

Окреслюючи термінологічне поле 
„ракета як цілісний функційно-тех-
нічний комплекс”, необхідно виділити 
терміни, навколо яких формується 
система термінів, що підпорядкову-
ється єдиній понятійній основі. Так, 
формування термінополя прозоро 
вказує на два основних терміни – ра-
кета і комплекс.

Термін ракета належить до власне 
галузевої термінолексики, комплекс 
походить із фонду загальномовного 
словника. Це термінологічне поле роз-
глядає ракету як певний функційно-
технічний комплекс.
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Терміни вал, вентилятор, відсік, 
тумблер та інші, хоч і мають терміноло-
гічні гнізда, лише незначний відсоток 
термінологічних сполучень, що входять 
до їх складу, належить до функційно-
тематичної групи, що об’єднує назви 
двигуна та інших компонентів рушійної 
складової ракети. Пояснюється це ши-
роким використанням об’єкта номіна-
ції як складника різних механізмів: вал 
двигуна, вал турбіни, вал внутрішній, 
відсік двигуна, відсікання ракетного 
двигуна, відсікання тяги ракетного дви-

гуна, тумблер перевірки сигналізації 
про пожежу у відсіках двигунів, венти-
лятор ракетного двигуна та ін.

Термінологія ракетно-космічної на-
укової галузі є таким модельним 
об’єктом лінгвальних досліджень, що 
продовжує викликати зацікавленість 
мовознавців.
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