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МЕРКУРІЙ

ВЕНЕРА

МІСЯЦЬ

МАРС І ЙОГО СУПУТНИКИ

Категорії назв деталей рельєфу 
на поверхнях тіл Сонячної системи 

Таблиця 2 

Деталі рельєфу Принцип встановлення назв

Кратери Відомі діячі літератури і мистецтва
Гори Caloris Montes (Спекотливі Гори)
Рівнини Назва Меркурія (планети чи богів) різними мовами
Кручі Назви дослідницьких кораблів-відкривачів нових земель
Долини Радіотелескопи світу

Кратери (патери) :
діаметром понад 20 км Відомі жінки світу
діаметром до 20 км Жіночі імена

Долини:
шириною понад 400 км Назви Венери різними мовами
шириною до 400 км Богині річок у різних народів

Рівнини Героїні міфів народів світу
Інші деталі Різні богині (неба, полювання, достатку, долі, кохання,

пустелі, домашнього вогнища тощо) в уяві різних народів

Кратери:
великі Відомі вчені
малі Власні імена та літери латинської і грецької абеток

Моря, болота, затоки, озера Латинські терміни, що описують погоду та інші 
абстрактні поняття

Гори, пасма гір, миси, гребені Земні назви або за назвами найближчих кратерів
Долини, тріщини, катени За назвою найближчих деталей

Кратери:
великі Вчені, які внесли внесок у вивчення Марса, а також 

письменники та інші діячі, творчість яких має відношення 
до Марса

малі Населені пункти світу з населенням до 199999 чол.
Долини:

великі Назва Марса різними мовами світу
малі Класичні чи сучасні назви земних річок

Інші деталі Назви альбедо деталей (світлі, темні, кольорові плями) з 
карт Скіапареллі і Антоніаді

ДЕЙМОС Автори, які писали про супутники Марса

ФОБОС Вчені, зайняті відкриттям супутників Марса та вивченням
їх динаміки і властивостей
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АСТЕРОЇДИ

СУПУТНИКИ ЮПІТЕРА

ІДА
Кратери Печери і гроти світу
Гребені Учасники космічного проекту “Галілео”
Регіони Відкривач Іди і місця, які з цим асоціюються

ДАКТИЛЬ
Кратери Пальці Іди

ГАСПРА
Кратери Курорти світу
Регіони Відкривач Гаспри, учасники проекту “Галілео”

МАТИЛЬДА
Кратери Кам’яновугільні басейни світу

ЕРОС
Кратери Міфологічні і легендарні назви еротичної природи
Регіони Відкривач Ероса
Гребені Вчені, які внесли вклад у дослідження і вивчення Ероса

АМАЛЬТЕЯ, ГЕБА Люди і місця, що асоціюються з міфами про Амальтею і 
Гебу

ІО
Гори Місця, що асоціюються з міфом про Іо
Інші деталі Вогонь, Сонце, грім, вулкани, міфічні ковалі тощо

ЄВРОПА Місця, які асоціюються з кельтськими і європейськими 
міфами (кельтські боги і герої)

ГАНІМЕД
Регіони Астрономи, які відкрили супутники Юпітера
Інші деталі Боги і герої єгипетських міфів

КАЛІСТО
Великі кільцеві деталі Помешкання богів і героїв
Кратери, катени Герої і героїні північних міфів
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СУПУТНИКИ САТУРНА

СУПУТНИКИ УРАНА

СУПУТНИКИ НЕПТУНА

ПЛУТОН – підземні божества

ЯНУС, ЕПІМЕТЕЙ Персонажі міфів різних народів про близнюків

МІМАС Персонажі кельтських легенд про короля Артура і 
лицарів Круглого солу (за романом Т. Мелорі “Смерть 
Артура”)

ЕНЦЕЛАД Персонажі і місця з арабської казки “Тисяча і одна ніч”

ТЕФІЯ Персонажі і місця з поеми Гомера “Одіссея”

ДІОНА Персонажі і місця з поеми Вергілія “Енеїда”

РЕЯ Персонажі міфів різних (переважно азіатських) народів
про створення світу

ТИТАН Назви древніх витіснених культур

ГІПЕРІОН Персонажі міфів різних народів про Сонце і Місяць

ЯПЕТ Персонажі і місця з французької героїчної епопеї “Пісня 
про Роланда”

ФЕБА Народ, який асоціюється з Фебою, островами грецького 
архіпелагу

ПАК Злі духи
МІРАНДА Персонажі та місця з шекспірівських п’єс
АРІЕЛЬ Світлі духи
УМБРІЕЛЬ Темні духи
ТИТАНІЯ Жіночі персонажі з шекспірівських п’єс
ОБЕРОН Шекспірівські трагічні персонажі
МАЛІ СУПУТНИКИ Шекспірівські персонажі

ПРОТЕЙ Водні духи, боги і богині (грецькі і римські назви)
ТРИТОН Водні назви (духи, земні джерела, гейзери, водні істоти)
НЕРЕЇДА Окремі нереїди (німфи)
МАЛІ СУПУТНИКИ Боги і богині, які асоціюються з Нептуном (Посейдоном)

та міфологічними водними істотами




