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И поймите, звезды, сын Земли я,
Вам передаю привет!
П.Р. Попович

«Я ПЕРШИЙ РАДЯНСЬКИЙ КОСМОНАВТ З УКРАЇНИ...»
ПАВЛО РОМАНОВИЧ ПОПОВИЧ (05.10.1930-30.09.2009) народився у
місті Узин Білоцерківського району Київської області. Закінчив Магнітогорський
індустріальний технікум, одночасно відвідував Магнітогорський аероклуб (1951).
Закінчив військове авіаційне училище (1954), після чого служив в частинах військово-повітряних сил. Зарахований до загону радянських космонавтів-1960 рік.
12-15 серпня 1962 року на кораблі «Восток-4» здійснив перший в світі
груповий політ двох пілотованих кораблів з А.Г. Ніколаєвим, який пілотував
«Восток-3». За успішне здійснення першого в світі групового космічного польоту Попович отримав звання Героя Радянського Союзу.
У січні 1968 року закінчив Військово-повітряну інженерну академію
імені М.Є. Жуковського, захистивши диплом за темою «Силові установки одномісного космічного ЛА».
Другий політ в космос Павло Попович в якості командира екіпажу здійснив 03-19 липня 1974 року на космічному кораблі «Союз-14» до першої військової орбітальної станції програми «Алмаз» і провів стиковку зі станцією «Салют-3». Під час цього польоту вперше в космосі пролунала українська пісня
«Дивлюсь я на небо» у виконанні Павла Поповича, яку він присвятив нашому
земляку, генеральному конструктору С.П. Корольову. За цей політ Павлу Поповичу було вдруге присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Наступні роки Павло Попович продовжив плідно працювати. У 1977 році
отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1982 року по грудень 1989
року — заступник начальника центру підготовки космонавтів імені Ю.О. Гагаріна.
У 1964-1988 рр. П.Р. Попович — депутат Верховної Ради Української
РСР, президент Асоціації музеїв космонавтики СРСР, почесний голова Товариства української культури в Москві «Славутич», президент уфологічної асоціації
СНД, з 1999 року — президент Українського союзу космонавтів.
Павло Попович, як всебічно обдарована людина, писав вірші, видав кілька книг: «Вилітаю вранці», «Космонавтика людству», «Нескінченні дороги
Всесвіту», «Робінзони всесвіту», «Випробувано космосом і Землею». У них
зібрано його особистий досвід, спостереження, глибокі роздуми про прогрес,
майбутнє техніки і людства.
За особисті заслуги Павло Романович був нагороджений орденами і медалями СРСР, В'єтнаму, Куби, України. Його ім'ям названо вулиці в містах:
Узин, Кривий Ріг, Торез, Донецьк, гірський хребет в Антарктиді і мала планета
в Сонячній системі. Він почесний громадянин міст: Байконур, Біла Церква,
Гур'єв, Запоріжжя, Васильків, Калуга, Ковров, Магнітогорськ, Полтава, Тирговіште (Болгарія), Південно-Сахалінськ.

«Я ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ КОСМОНАВТ ИЗ УКРАИНЫ...»
ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ ПОПОВИЧ (05.10.1930-30.09.2009) родился в
городе Узин Белоцерковского района Киевской области. Окончил Магнитогорский индустриальный техникум, одновременно посещал Магнитогорский аэроклуб (1951). Окончил военное авиационное училище (1954), служил в частях
военно-воздушных сил. Зачислен в отряд космонавтов в 1960 году.
12-15 августа 1962 года на корабле «Восток-4» совершил первый в мире
групповой полёт двух пилотируемых кораблей с А.Г. Николаевым, который
пилотировал «Восток-3». За успешное осуществление первого в мире группового космического полёта Попович получил звание Героя Советского Союза.
В январе 1968 года окончил Военно-воздушную инженерную академию
имени Н.Е. Жуковского, защитив диплом на тему «Силовые установки одноместного космического ЛА».
Второй полёт в космос Павел Попович в качестве командира экипажа совершил 03-19 июля 1974 года на космическом корабле «Союз-14» к первой военной
орбитальной станции программы «Алмаз» и произвел стыковку со станцией
«Салют-3». Во время этого полета впервые в космосе прозвучала украинская песня
«Дивлюсь я на небо» в исполнении Павла Поповича, которую он посвятил нашему
земляку, генеральному конструктору С.П. Королеву. За этот полёт Павлу Поповичу
было повторно присвоено звание Героя Советского Союза.
В последующие годы Павел Попович продолжил плодотворно работать.
В 1977 году получил научную степень кандидата технических наук. С 1982 года
по декабрь 1989 года — заместитель начальника центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
В 1964-1988 гг. П.Р. Попович — депутат Верховного Совета Украинской
ССР, президент Ассоциации музеев космонавтики СССР, почетный председатель
Общества украинской культуры в Москве «Славутич», президент уфологической
ассоциации СНГ, с 1999 г. — президент Украинского союза космонавтов.
Павел Попович, как всесторонне одаренный человек, писал стихи, издал
несколько книг: «Вылетаю утром», «Космонавтика человечеству», «Нескончаемые дороги Вселенной», «Робинзоны вселенной», «Испытано космосом и Землей». В них собран его личный опыт, наблюдения, глубокие размышления о
прогрессе, будущем техники и человечества.
За личные заслуги Павел Романович был награжден орденами и медалями СССР, Вьетнама, Кубы, Украины. Его именем названы улицы в городах:
Узин, Кривой Рог, Торез, Донецк, горный хребет в Антарктиде и малая планета
в Солнечной системе. Он почётный гражданин городов: Байконур, Белая Церковь, Гурьев, Запорожье, Васильков, Калуга, Ковров, Магнитогорск, Полтава,
Тырговиште (Болгария), Южно-Сахалинск.
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Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 629.76
АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ С.М. КОНЮХОВ ЯК ГЕНЕРАЛЬНИЙ
КОНСТРУКТОР-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДП
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПІВДЕННЕ» ім. М.К. ЯНГЕЛЯ»
О.С. Войтюк, аспірантка,
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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся ученому-конструктору,
академику НАН Украины, Герою Украины С.Н. Конюхову. Описана научноорганизационная деятельность учёного в качестве Генерального конструктора-Генерального директора ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля» в 1991-2010 гг.
Показан его вклад в реализацию Национальных космических программ Украины, международных ракетно-космических проектов и решение вопросов национальной безопасности государства.
Ключевые слова: С.Н. Конюхов, история ракетно-космической техники, Генеральный конструктор, КБ «Южное», Украина.
Анотація. Стаття присвячена визначному вченому-конструктору, академіку
НАН України, Герою України С.М. Конюхову. Описано науково-організаційну
діяльність вченого як Генерального конструктора-Генерального директора ДП «КБ
«Південне » ім. М.К. Янгеля» у 1991-2010 рр. Показано його внесок у реалізацію
Національних космічних програм України та міжнародних ракетно-космічних проектів, а також вирішення питань національної безпеки держави.
Ключові слова: С.М. Конюхов, історія ракетно-космічної техніки, Генеральний конструктор, КБ «Південне», Україна.
Abstract. The article is devoted to the outstanding scientist-designer, academician of NAS of Ukraine, Hero of Ukraine S. Koniukhov. His scientific and organizational activities as General Designer-General Director of the Yuzhnoye SDO in
1991-2010 are described. It shows his contribution to the implementation of the National Space Programs of Ukraine and international rocket and space projects, as well
as the solution of issues of national security of the state.
Keywords: S. Koniukhov, history of rocket and space technology, General
Designer, Yuzhnoye SDO, Ukraine.
Вагомий внесок у становлення світової та вітчизняної ракетно-космічної
галузі належить визначному вченому-конструктору, академіку НАН України,
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Герою України Станіславу Миколайовичу Конюхову. 30 років тому 22 листопада 1990 р. Станіслав Миколайович очолив КБ «Південне» (нині ДП «КБ
«Південне» ім. М. К. Янгеля») як виконуючий обов’язки керівника підприємства. За безпосередньої участі С.М. Конюхова або під його керівництвом КБ
«Південне» розроблено чотири покоління ракетних комплексів (РК) стратегічного призначення, ракети-носії (РН) і космічні апарати (КА) оборонного, наукового і народногосподарського призначення, зокрема РК: Р-36М, МР-УР100,
Р-36М2, РТ-23 ПТТХ, РН серії «Циклон», «Зеніт» і «Дніпро» та КА серії «Інтеркосмос», «АУОС», «Либідь» тощо. Реконструкція діяльності вченого як Генерального конструктора-Генерального директора КБ «Південне», а також аналіз
його наукового доробку є актуальним завданням, оскільки набутий попередніми
поколіннями науковців і фахівців досвід важливо використати при формуванні
стратегії розвитку сучасної ракетно-космічної галузі України.
11 січня 1991 р. Станіслав Миколайович очолив КБ «Південне» як Генеральний конструктор, 14 березня 1991 р. - як керівник підприємства в історично
переломний для України і найважчий для підприємства період. Завдяки своїй
цілеспрямованості, унікальним організаторським здібностям і діловій активності вчений спромігся розробити ефективну стратегію стабілізації та розвитку КБ
«Південне» щодо збереження його науково-технічного та виробничого потенціалу. Колектив підприємства поважав вченого як справжнього лідера. Головними
питаннями оперативних нарад, які проводив СМ. Конюхов як керівник підприємства на початку кожного трудового тижня були - забезпечення повноцінного
функціонування КБ «Південне» та кооперації галузевих підприємств, визначення нових перспектив створення досконалої ракетно-космічної техніки, реалізація програми житлового будівництва тощо [1, с. 387].
Для забезпечення конкурентоспроможності продукції, а також підвищення
інтенсивності соціально-економічного розвитку підприємства, 31 грудня 1991 р.
вчений організував в КБ «Південне» службу маркетингу і комерційної діяльності
[2, с. 211]. Слід зазначити, що у 1992 р. за підтримки С.М. Конюхова низка розробок КБ «Південне» експонувалась на першій виставці із залученням міжнародних
партнерів в Умм ель Куйвайні (одному з еміратів ОАЕ). Ініціатором і координатором цієї виставки, яку назвали «першим українським шоу», було КБ «Південне»
[3, с. 98-99]. У 1992 р. на базі КБ «Південне» було створено ДФ НІСД, де вчені та
фахівці працювали над спеціалізованими дослідженнями суспільно-політичного
та соціально-економічного розвитку України, а також її окремих складових, зокрема геополітичної, економічної, інформаційної та ін. [1, с. 404].
На початку 90-х рр. ХХ ст. С.М. Конюхов організував кооперацію галузевих підприємств на чолі з КБ «Південне» щодо ревізії наявного потенціалу
вітчизняного оборонного комплексу, що дозволило визначити пропозиції підп10
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риємства зі створення мобільних стратегічних РК з неядерним оснащенням,
оперативно-тактичних РК для Сухопутних військ, зенітних РК, реактивних
систем залпового вогню різної дальності, інформаційно-розвідувальних систем і
систем зв’язку тощо.
Найбільш значними конверсійними проектами КБ «Південне» щодо високотехнологічної та наукомісткої продукції народно-господарського призначення,
реалізованими під керівництвом Станіслава Миколайовича, стали: відповідні світовому рівню зразки пасажирського транспорту, зокрема тролейбуси ЮМЗТ2.09,
Е186-01 та автобус А186-01, вітроагрегат АВЕ-250С, зернозбиральні комбайни
КЗС-9-1 «Славутич» і КЗС-1580 «Лан» та ін. Одним із пріоритетних напрямів конверсійної діяльності вчений вважав участь працівників КБ «Південне» в проектах
УНТЦ. У період 1995-2011 рр. 75 регулярних і партнерських проектів фахівців
підприємства стали переможцями в конкурсах і отримали фінансування на загальну
суму понад 10 мільйонів доларів США [2, с. 174]. Завдяки діловій активності
С.М. Конюхова КБ «Південне» вдалося налагодити міжнародну співпрацю з провідними світовими фірмами космічної галузі, зокрема компаніями: «Boeing», «Space
Systems/Loral» (SS/Loral), «Fiat Avio», РКК «Енергія» та ін., а також з космічними
агентствами США, РФ, Бразилії, Китаю, ЄКА та МО РФ [2, с. 44].
Першим досвідом роботи КБ «Південне», очолюваного С.М. Конюховим, із
зарубіжними партнерами, слід вважати участь підприємства у 1993-1998 рр. в міжнародному проекті з компанією «SS/Loral» щодо надання послуг із запуску КА
системи «Globalstar» РН «Зеніт-2». Хоча його не вдалося реалізувати, проте під час
виконання цього проекту були опрацьовані нові для підприємства етапи міжнародного співробітництва: отримання експортних ліцензій та дозволів, врегулювання
міждержавних проблем, митниця, страхування, аварія тощо [1, с. 415].
Одним із перших та унікальних міжнародних проектів КБ «Південне» у
космічній галузі став - «Морський старт». У грудні 1993 р. С.М. Конюхов увійшов
до складу РГК, якою у лютому 1994 р. було визначено головних виконавців робіт,
у березні - розроблено 23 книги технічних пропозицій щодо КРК «Морський
старт» [1, с. 419]. Варто зазначити, що успішній реалізації всієї програми сприяли
науково-технічні й організаційні рішення С.М. Конюхова як Генерального конструктора у найскладніші моменти створення цього принципово нового КРК, зокрема вчений вніс істотні новації у конструкцію РН «Зеніт-3SL» [4, с. 59].
З 1993 р. КБ «Південне» було визначено урядом України як одне з ключових підприємств щодо робіт з ліквідації й утилізації стратегічних бойових
засобів СРСР, зокрема БРК з МБР 15A35 (1994-1997) і МБР 15Ж60 (1998-2001),
які здійснювались у межах міжнародних угод [1, с. 474].
У 1993 р. було затверджено першу п’ятирічну Державну космічну програму України, розроблену за участю фахівців КБ «Південне», зокрема
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С.М. Конюхова, де вперше підприємство було представлено як головну організацію України зі створення космічних систем і комплексів [1, с. 470]. За участю
вченого як члена НТР НКАУ спільно з центральними органами виконавчої
влади, НАН України та галузевими підприємствами розроблено та втілено чотири Національні космічні програми України. У межах їх реалізації у серпні
1995 р. здійснено запуск першого ШСЗ під юрисдикцією України «Січ-1» розробки КБ «Південне», згодом – «Січ-1М», «МС-1-ТК», «Січ-2» та інших КА,
створених, зокрема, на основі мікротехнологій.
У 1997 р. С.М. Конюхов виступив з ініціативою й очолив роботи з конверсії
МБР РС-20 в космічний носій «Дніпро» [1, с. 385]. З цього приводу академік НАН
України В.П. Горбулін зазначав, що «завдяки наполегливості і прозорливості
С.М. Конюхов ініціював друге життя «Сатани»» [6, с. 28]. Значним кроком у розвитку нових форм управління космічною галуззю України стало утворення в 1998 р. з
ініціативи
КБ
«Південне»
концерну
«Південкосмос»,
очолюваного
С.М. Конюховим - добровільного об’єднання науково-дослідних, проектноконструкторських і промислових підприємств, а також комерційного банку з метою
розробки і здійснення спільних проектів з використання ракетно-космічної техніки в
комерційних цілях, а також в інших галузях і сферах діяльності [1, с. 391].
Щоб створити необхідні умови для роботи з сучасними космічними апаратами КБ «Південне» ініціювало модернізацію КРК «Зеніт» шляхом створення
КРК «Зеніт-М» з триступеневою РН «3eніт-3SLБ» і двоступеневою РН
«3eніт-2SLБ» під комерційні запуски з космодрому Байконур за програмою
«Наземний старт». Під керівництвом вченого у 1998-2010 рр. було вирішено
багато проектно-конструкторських і організаційно-технічних питань зі створення нової РН «Циклон-4» на базі РН «Циклон-2» і РН «Циклон-3» з метою її
комерційного використання для виведення на орбіти КА з пускового центру
Алкантара (Бразилія) [2, с. 51, 129]. Результатом інтенсивних двосторонніх
переговорів С.М. Конюхова із заступником генерального директора «Росавіакосмосу» О.Н. Кузнєцовим стала успішна реалізація проекту «Циклон-2К» за
участю КБ «Південне», розпочатого 3 червня 2003 р. [1, с. 448].
Під безпосереднім керівництвом вченого у 1994 р. було здійснено запуск
російсько-українських супутників розробки КБ «Південне» АУОС-СМ-КІ, у
2001 р. - АУОС-СМ-КФ [1, с. 459, 463]. 17 липня 1999 р. здійснено запуск найбільшого зі створених КБ «Південне» російсько-українського КА «Океан-О» [1,
с. 461]. Запуск у 2007 р. єгипетського супутника «EgyptSat-1» сприяв виходу
підприємства на міжнародний ринок космічних послуг стосовно створення
космічних систем [1, с. 467].
У 2003 р. КБ «Південне» та ВО «Південмаш» уклали контракт на розробку, виготовлення, відпрацювання, кваліфікацію і постачання в «FiatAvio» бло12
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ку маршового двигуна для керуючого модуля рідинної рушійної установки
четвертого ступеню ЄРН «Вега», а також виготовлення РРД для інших міжнародних космічних програм, зокрема орбітального ступеня з рухомою установкою для РН «Дніпро-1», двигунів другого ступеня 11Д123 і 11Д513 для РН
«Зеніт-3SL» та ін. У травні 2007 р. було підписано контракт з «Orbital Sciences»
про участь КБ «Південне» з кооперацією українських підприємств у розробці
основної конструкції першого ступеню РН «Таурус-2» (згодом - «Антарес»), а
також її окремих бортових систем, контрольно-перевірної і наземної апаратури.
С.М. Конюхов одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності визначив сприяння розширенню гідного представництва України в МАА. Результатом його науково-організаційної роботи в МАА стала активна участь у її діяльності близько 30 українських вчених та фахівців, що значною мірою сприяло
представленню світу можливостей ракетно-космічної галузі України та зміцненню її міжнародного визнання [2, с. 131].
Отже, науково-організаційна діяльність С.М. Конюхова як Генерального
конструктора-Генерального директора КБ «Південне» забезпечила поліпшення
фінансово-економічного стану підприємства та запобігла руйнуванню його науково-технічного та виробничого потенціалу. Науково-технічні й організаційні рішення вченого під час втілення міжнародних ракетно-космічних проектів та
участь у підготовці та реалізації Національних космічних програм України сприяли збереженню міжнародного авторитету України як держави з розвинутою космічною наукою і промисловістю, розвитку вітчизняної ракетно-космічної галузі та
вирішенню питань національної безпеки незалежної України.
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Анотація. У статті доводиться існування шумеро-єгипетської «Астрономо-антропологічної Моделі Cвіту»
Ключові слова: таблиця, астрономія, математика, людина, коловорот
життя і смерті.
Аннотация. В статье доказывается существование шумеро-египетской
«Астрономо-антропологической Модели Мира».
Ключевые слова: таблица, астрономия, математика, человек, круговорот жизни и смерти.
Abstract. The article dials existing the Sumer-Egypt «Astronomoantropologic Model World».
Key words: Table, Astronomy, Mathematic, Man, Turn around death and lift.
На початку ІІІ тис. до н. е. у Шумері та Єгипті вже була сформована
«Астрономо-антропологічна Модель Світу».
Головна «Сонячно-Місячна Модель Світу» стародавніх дохристиянських
цивілізацій фігурувала під числом 5256 = 3036 + 1332 + 888 і мала дві інтерпретації:
1. «Сонячно-антропологічна модель». Число – 4368 = 3036 + 1332.
2. «Місячно-антропологічна модель». Число – 2220 = 1332 + 888,
де: 4368 – відносне коло Сонця.
3036 д. – підсумок періодів світил та планет.
1332 д. = 266,4 х 5 – п’ять 9-місячних періодів народження Людини.
888 д. = 177,6 х 5 – 30-місячна серія місячних затемнень, в якій підряд відбувається 6 затемнень Місяця з періодичністю у 6 місяців.
Стародавню «Астрономо-антропологічну Модель Світу», певно, у ніякий спосіб не можна було встановити без з’ясування астрономо-антропологічного змісту відомого Збручанського ідола.
Цього ідола виявлено у 1848 році в Україні у річці Збруч – притоці Дністра.
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Це чотиригранна вапнякова стела висотою 2,7 метра, на якій у три яруси
розміщені антропоморфні постаті. На нашу думку, у верхньому ярусі двоє жінок
та двоє чоловіків – це Венера, Селена-Місяць та Сонце і Сатурн. У нижньому
ярусі – постать з трьома головами – Меркурій-«трисмегіст» (тричі величний) –
Троян, який об’єднував Юпітера і Марса (докладно далі). У середньому ярусі 5
дітей. Разом 12 голів: 7 «планет» та 5 дітей, а це вже система. Відомий Вавилонський планетарний зодіак. Підсумок періодів світил та планет показав число
3036 д., а 5 дітей – число 1332 д. Разом – 4368 д. За шумеро-єгипетськими обчисленнями це число відносного кола Сонця, яке подібне до числа кола Сонця за
сучасними даними, але в кілометрах.
Діаметр Сонця – 1 390 600 км. 1 390 600 х 3,14159 = 4 368 695 км!
Отже, Сонце генерувало, породжувало як 7 «планет», так і 5 дітей. За
статистикою жінка у середньому народжує 5 дітей. Жерці встановили відносне
коло Сонця внаслідок знання, що діаметр Місяця відноситься до діаметра Землі
як число 273 до 1000. Математичні перетворення показали, що 273 х 4 = 1092 –
відносне коло Місяця, а 273 х 16 = 4368 – відносне коло Сонця.
Число «Сонячно-антропологічної моделі» – 4368 (43680) – стало загальноприйнятим у стародавній Космології, а тому присутнє у відомих нам археоастрономічних об’єктах і текстах.
Так, у Стоунхенджі це число фіксує його зовнішнє коло з 56 лунок:
4368 = 56 х 78 (далі докладніше).
У Великій обсерваторії даків у Сармисегетузі, яка на півдні Карпат, зовнішнє коло зі 104 блоків також фіксує це число.
4368 = 104 х 42 (далі докладніше).
У фортеці доби бронзи «Аркаїм», що в Челябінській області в Росії, внутрішніх приміщень 26, а зовнішніх – 42. 26 х 42 = 1092 – коло Місяця.

4368 = 1092 х 4 – коло Сонця. Число 4 – група приміщень у зовнішньому колі споруди.
У «Фестському диску» – рахівному пристрої доби бронзи, на лицевій
стороні центральний знак фіксує число Соня 43680, а на зворотній стороні
центральний знак фіксує число Місяця 1092 (далі докладніше).
«Канонічна астрономо-антропологічна таблиця» («КТ»)
Ця шумеро-єгипетська таблиця початку ІІІ тис. до н. е. нами реставрована у 1998 році з опублікованих фрагментів. Таблиця має потужні евристичні
властивості, оскільки втілює принцип подвоєння та роздвоєння чисел – існуючу
фундаментальну властивість Природи, яка полягає, за нашими дослідженнями, у
гармонізації взаємного тяжіння та відштовхування як у «Мікросвіті», так і «Макросвіті».
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«КТ» містить принципи нормативної математики: шістдесяткову та десяткову системи числення, математику кола при «пі» = 3,125 та математику
обернених величин відносно чисел 100… та 60…
«КТ» втілює динамічну модель Світу. «Першодвигуном» Світу (прецесією) жерці вважали «Сферу нерухомих зірок», яка зміщувалася відносно точок
рівнодення зі змінною швидкістю – 1 градус за 67,5–84,5 року. Прецесійна швидкість 2 градуси за 169 років (84,5 х 2) була прийнята видатним грецьким астрономом Гіппархом.
Змінні прецесійні швидкості, які присутні в «КТ», формують періоди
світил та планет, відносні кола Сонця і Місяця, а також змінні терміни народження життєздатної дитини, які коливаються у межах 195–315 д. і відповідають даним сучасної біології.
Швидкість 1 градус за 72,8 р. (в «КТ» 72,818) формувала кола Сонця і
Місяця.
72,8 х 360 = 26208 р. = 4368 х 6 = 1092 х 24 = 273 х 96 = 364 х 72. Усі числа присутні в «КТ». 364 д. – календарний Сонячний рік.
«КТ» стала базовою складовою шумеро-єгипетської астрономоантропологічної релігійної системи і поширювалася в Ойкумені її апологетами.
«Сонячна Модель Світу», в якій Сонце було «Творцем», була доповнена
антагоністом Сонця – Місяцем, який був причиною затемнення Сонця, тобто
його тимчасової смерті, а також, на думку жерців, був причиною смерті як планет – появи періодів їх невидимості, так і смерті Людини. Місяць також обумовлював 6-місячний осінньо-зимовий період ослаблення Сонця своєю 6місячною періодичністю місячних затемнень.
У «Місячній Моделі Світу» Місяць фігурував відомою жерцям 30місячною серією місячних затемнень. 29,6 х 30 = 888 д.
5256 = 4368 + 888 д. – число «Сонячно-Місячної Моделі Світу».
Це число фіксується швидкістю 1 градус за 73 роки (в «КТ» – 72,9).
73 х 360 = 26280 = 5256 х 5 = 365 х 72 = 584 х 45.
Тісні стосунки Людини з Місяцем призвели до створення «Місячноантропологічної моделі», в якій Місяць відігравав подвійну роль. Було очевидно, що, з одного боку, Місяць впливав на репродуктивну функцію жінки і спричиняв народження Дитини, а з другого боку, він був причиною смерті Людини
завдяки місячним затемненням. Медикам відомий негативний вплив місячних
затемнень на здоров’я Людини.
У цій моделі послідовному народженню п’яти 9-місячних дітей протистояли 6 послідовних місячних затемнень з періодичністю у 6 місяців.
2220 д. = 1332 + 888 = (29,6 х 9) х 5 + (29,6 х 6) х 5 = (29,6 х 45) + (29,6 х 30).
Це число фіксувалося швидкістю 1 градус за 74 роки (в «КТ» – 74074).
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74 х 360 = 26640 = 2220 х 12 = 444 х 60 = 266,4 х 100 = 1332 х 20 = 888 х
30 = 177,6 х 150 = 29,6 х 900
Нами з’ясовано, що число 444 = 29,6 х 15 = 177,6 + 266,4 – сторони квадратної основи Великої єгипетської піраміди. Одиниця обміру піраміди – царський лікоть за «КТ» = 0,52356 м.
Велика єгипетська піраміда фараона Хеопса
Вивчення нами піраміди показало, що вона спроектована за числами
«КТ» і містить числа «Місячно-антропологічної моделі». Піраміда фіксувала
числа як смерті, так і народження-воскресіння фараона, який вважався втіленням Бога Гора – Марса та тимчасово покладався у піраміду після його смерті
для вшанування.
Основа піраміди слугувала «Астрономічним годинником», на який навивалася нитка часу.
444 х 5 = 2220 д. 444 х 2 = 888 д. 444 х 4 = 1776 д. 444 х 6 = 2664 д.
444 х 3 = 1332 д.
Збручанський ідол
Повертаємося до «Збручанського ідола». Меркурій тричі величний тому,
що при максимальному періоді у 133 доби (насправді 132) він породжував 9місячну дитину – 133 х 2 = 266 д., а також Юпітера – 133 х 3 = 399 д. та Марса –
133 х 6 = 798 д.
За Гальфрідом Монмутським (ХІІ ст.) давні британці найбільше вшановували Меркурія, а після нього – богиню Фрею, певно, Венеру.
Боги та діти на Ідолі були носіями своїх періодів.
Верхній ярус: Венера – 592 д., Селена-Місяць – 355 д., Сонце – 365 д.,
Сатурн – 380 д. Нижній ярус: Меркурій – 133 д., Юпітер – 403 д., Марс – 808 д.
Підсумок періодів семи «планет» – 3036 д.
Синодичний місяць приймався = 29,6 д. Венера – 592 д. = 29,6 х 20.
266,4 д. = 29,6 х 9 – 9-місячний термін народження дитини.
1332 д. = 266,4 х 5 – період послідовного народження п’ятьох дітей.
4368 = 3036 + 1332 – коло Сонця – «Сонячно-антропологічна модель».
Одна дитина на Ідолі виконана дуже маленькою навмисне.
Обчислення постатей Ідола без неї: 7 – «планети» та 4 дитини: 7 х 4 = 28 д.
– календарний місяць. На Ідолі 12 людських голів та кінь біля Сонця. 12 + 1 = 13.
364 = 28 х 13 – календарний сонячний рік.
4368 = 364 х 12 – «Сонячно-антропологічна модель».
Аналог «Збручанського Ідола» – кельтська стела зі святилища Ентремонт, яке у Франції і датується ІІ ст. до н. е. На ній вибито 12 однакових голів.
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Унизу три голови об’єднані і середня голова дивиться вгору, а на «Збручанському Ідолі» Троян підтримує руками верхній ярус. Очевидна аналогія.
Стоунхендж
Широко відома мегалітична споруда Стоунхендж у Британії датується
початком ІІ тис. до н. е. У центрі споруди – «підкова» з п’яти «трилітів». Це два
мегаліти, перекриті третім (3 х 5 = 15) – кількість блоків у п’яти «трилітах». По
периметру «підкови» встановлено 19 кам’яних блакитних стовпчиків. «Підкову» оточує кромлех з 30 мегалітів. По периметру кромлеха вставлено ще 59
кам’яних блакитних стовпчиків. Кромлех зовні оточують кола з 30 та 29 лунок,
а в зовнішньому колі – 56 лунок. У центрі споруди лежить великий камінь –
«вівтар» (15 + 1 = 16).
Обчислення
Перемноження «трилітів»: 3 х 3 х 3 х 3 х 3 = 243 д. – період видимості
Венери вранішньої або вечірньої зорі.
243 + 30 = 273, де 30 – стовпи кромлеха.
4368 = 273 х 16 – «Сонячно-антропологічна модель».
4368 = 56 х 78, де 56 – лунки зовнішнього кола, а 78 = 19 + 59 – кількість
блакитних стовпчиків.
Числове значення одного «триліту»: 3 х 59 = 29,5 х 6 = 177 д. – число періодичності місячних затемнень.
П’ять «трилітів» фіксують:
885 д. = 177 х 5 = 29,5 х 30 – число 30-місячної серії місячних затемнень.
30 + 59 = 89 д. – 3 місяці, де 30 – стовпи кромлеха, а 59 – блакитні стовпчики. Тоді нове числове значення триліту: 3 х 89 = 267 д. – 9-місячний термін
народження дитини.
П’ять «трилітів» фіксують:
1335 д. = 267 х 5 – період народження п’яти дітей.
2220 = 885 + 1335 – «Місячно-антропологічна модель».
«Триліт» символізує Людину з числами її народження та смерті.
267 + 177 = 444 д. Це число присутнє у Великій єгипетській піраміді –
довжина у царських ліктях сторони її квадратної основи. Отже, Стоунхендж
явно проектувався єгиптянами, а не аборигенами.
Фестський диск
Цей керамічний диск з ієрогліфами діаметром 16 см відкритий на острові
Кріт у 1908 р. і приблизно датується 1700 р. до н.е.
За нашими дослідженнями, це знаково-математичний обчислювальний
пристрій для астрономо-антропологічних обчислень.
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На диску 45 різних ієрогліфів – символів астрономічних та антропологічних періодів.
На лицьовій стороні диска «А» — 123 знаки, на зворотній «В» — 119.
Разом 242.
Кожний знак має два порядкові числа: одне при підрахунку з початку
сторони «А», а друге – з початку сторони «В». Нами встановлено, що спіральний текст диска утворений з прямокутної таблиці, в якій 21 рядок. Початок
рядків – зі сторони «А». Перший рядок – число 1, другий – 13 і числа наступних
рядків: 23, 37, 49, 62, 76, 90, 101, 113, 124, 135, 149, 152, 164, 178, 189, 202, 215,
223, 234. При деякому зміщенні рядків тотожні блоки знаків розташовуються по
вертикалі. Рядки знаків таблиці завиті у два кола для демонстрації антагоністів –
Сонця і Місяця. На стороні «А» фіксується число Сонця, а на стороні «В» –
число Місяця.
Принцип обчислень на диску – «гра на залишках», яка була відома давнім грекам. Базове число обчислень – 242.
Велике число цілочислено ділиться на 242, а залишок відкладається на
порядкових числах таблиці. Певний період може фіксуватися на двох сторонах
диска, що дозволяє докладніше його аналізувати. Знаки мають алфавітну властивість. У надзвичайно астрономічно та антропологічно інформативному Фестському диску нас цікавлять числа трьох космологічних моделей.
Фіксація «Сонячно-антропологічної моделі» –
43680 = 3036 + 1332 = (242 х 180) + 120 (залишок).
Сторона «А», ряд (р) 1, № 1 – знак «Розетка». Це перший знак першого
рядка сторони «А» число – 43680.
9-місячний термін народження дитини –
2664 = (242 х 11) + 2 (залишок). «А» р 1, № 2 – знак «Голова дитини». Це
другий знак першого рядка сторони «А» – число 266,4.
45-місячний термін народження п’яти дітей –
1332 = 266,4 х 5 = (242 х 5) + 122 (залишок). «А», р 1, № 122 – знак «Колос». Це третій знак першого рядка сторони «А» – 1332.
Отже, у першому рядку сторони «А» підряд розташовані знаки: «Розетка» (43680), «Голова дитини» (266,4), «Колос» (1332).
Підсумковий період семи «планет» –
3036 = (242 х 12) + 132 (залишок). «А», р 2, № 132 – знак «Розетка». Це
перший знак другого рядка сторони «А» – число 3036.
У диску застосовуються мнемонічні прийоми. Так, на стороні «А» голова Змії – початок спіралі і центр диска, спрямована на знак «Гребінь», р 5, №
174 – число 5256 – «Сонячно-Місячна Модель Світу».
5256 = (242 х 21) + 174 (залишок).
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На стороні «В» – голова Змії та прогини спіралей спрямовані на знак
«Розетка», розташований у зовнішньому колі біля кінця спіралі – № 72, наступний знак – № 73.
5256 = 72 х 73!
Фіксація «Місячно-антропологічної моделі» –
2220 = 888 + 1332 = (242 х 9) + 42 (залишок). «А», р 4, № 42 – знак «Нога
бика» – число 2220.
Фіксація 30-місячної серії місячних затемнень –
888 = (242 х 3) + 162 (залишок). «А», р 4, № 162 – знак «Кут», розташований праворуч від знака «Нога бика».
Фіксація 45-місячного терміну народження п’яти дітей –
1332. Праворуч від знака «Кут», на другому місці від нього знак «Колос»
№ 45 – (45-місячний термін). Знак «Колос» за аналогією – число 1332.
У ряді 4 диска присутній ряд знаків: «Людина» (555), «Нога бика» (2220),
«Кут» (888), «Колона» (4), «Колос» (1332). Знак «Колона» за аналогією – 4.
2220 : 4 = 555. 555 = (242 х 2) + 71 (залишок). «В», р 17, № 71 – знак
«Людина» – число 555. За аналогією знак «Людина» у ряді 4 також число 555.
555 х 4 = 2220.
Диск містить числа антропології: «А», р 3, № 24 – знак «Ріг». 9-місячний
термін народження дитини – 266 д. = 242 + 24. Знак «Ріг» – число 266.
Отже, на «Збручанському Ідолі» жінка з рогом дійсно Венера. Вислів
«наставити роги» дуже архаїчний.
Дакійська обсерваторія
У Південних Карпатах у столиці даків Сармисегетузі зведено велику
круглу обсерваторію діаметром 27 метрів, яка датується І ст. н. е. Споруда –
система обчислення Моделей Світу, і в ній 4 обчислювальні пристрої.
1. У центрі обсерваторії – дерев’яна колонада, в якій 21 та 13 стовпів розділені двома входами, на яких по дві обчислювальні кам’яні плити.
2. Кругла дерев’яна колонада з 68 стовпів, яка чотирма входами розділена на 4 секції з: 17, 17, 16 та 18 стовпів. На чотирьох входах 14 обчислювальних
кам’яних плит – 3 + 4 + 3 + 4 = 14.
3. Коло з кам’яних блоків, в якому 30 груп по 6 блоків (6 х 30 = 180), між
якими розміщено 30 блоків (180 + 30 = 210).
4. Зовнішнє коло, в якому 104 кам’яних блоки.
Обчислення «Сонячно-антропологічної моделі»:
4368 = (21 х 13) х (4 х 4) = 273 х 16, де 21 та 13 – стовпи пристрою № 1, а
4 + 4 – плити на двох входах пристрою № 2.
Обчислення 273 х 16 = 4368 аналогічне обчисленню у Стоунхенджі.
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1092 = (21 х 2) х (13 х 2) = 42 х 26 – коло Місяця, де 2 та 2 – плити на
входах пристрою № 1.
4368 = 1092 х 4, де 4 – плити на одному вході в пристрій № 2.
Обчислення 42 х 26 = 1092 аналогічне обчисленню в «Аркаїмі».
4368 = 104 х (21 х 2) = 104 х 42, де 2 – плити на вході пристрою № 1, а
104 – зовнішнє коло споруди.
364 = (104 + 210) + (17 + 17 + 16) = 314 + 50, де 210 – плити пристрою №
3, а 17, 17, 16 – три секції пристрою № 2.
4368 = 364 х (3 х 4) = 364 х 12, де 3 та 4 – плити на двох входах пристрою № 2.
Обчислення «Сонячно-Місячної Моделі Світу»:
365 д. = 314 + (16 + 17 + 18) = 314 + 51, де 16, 17, 18 – три секції пристрою № 2.
5256 = 365 х (4 х 3 х 4 х 3) = 365 х 144, де 4, 3, 4, 3 – плити на чотирьох
входах пристрою № 2.
210 + (68 + 14) = 210 + 82 = 292 д.
5256 = 292 х (4 + 14) = 292 х 18, де 4 та 14 – плити на входах пристроїв
№ 1 та № 2.
Висновки
На початку ІІІ тис. до н.е. у Шумері та Єгипті вже існували розвинуті
математичні та астрономічні знання. Були відомі точні періоди світил та планет,
а також 30-місчна серія місячних затемнень.
Світогляд цивілізованих суспільств був антропокосмічний. Астрономоантропологічні знання були складовими релігійної системи і поширювалися в
Ойкумені її апологетами. Людина вважалася невід’ємною складовою Космосу –
восьмою планетою. У колі Зодіаку було сім «планет» та п’ятеро дітей.
Астрономічні математичні та антропологічні знання були канонізовані і
зведені до відкритої нами «Канонічної таблиці». Канонічною була також структура дуалістичної «Сонячно-Місячної антропологічної Моделі Світу» – 5256 =
3036 + 1332 + 888 = 4368 + 888. Принципи шумеро-єгипетської Космології були
незмінними протягом трьох тисячоліть.
Сонце було «Творцем», а Місяць як породжував Людину, так і упокоював її своїми затемненнями.
Астрономічні знання Єгипту та Вавилону були повністю сприйняті античними греками, римлянами, фінікійцями та карфагенянами і останні привнесли їх у Новий світ.
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Мегалітичні дохристиянські археоастрономічні споруди зводилися не
для фіксації календарних систем, а для увічнення фундаментальних знань та
уявлень про Небо і Людину.
Збереженням та поширенням астрономічних знань століттями займалася
«Академія Платона».
Найдовше антропокосмічний світогляд проіснував у Східній Європі у Черняхівській культурі та в Київській Русі, а у Новому Світі до середини ІІ тис. н.е.
Саме Збручанський Ідол дозволив проникнути у таємниці стародавньої
Космології.
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Аннотация. В работе приведены некоторые воспоминания о выдающемся ученом и конструкторе В.М. Ковтуненко его современников, учеников и
последователей.
Ключевые слова: В.М. Ковтуненко, ракетно-космическая техника, космические аппараты, спутники, воспоминания.
Анотація. У роботі наведено деякі спогади про видатного вченого і
конструктора В.М. Ковтуненка його сучасників, учнів і послідовників.
Ключові слова: В.М. Ковтуненко, ракетно-космічна техніка, космічні
апарати, супутники, спогади.
Abstract. The report contains some recollections about outstanding scientist
and designer V.M. Kovtunenko from his contemporaries, students and followers.
Keywords: V.M. Kovtunenko, rocket and space technology, spacecraft,
satellites, memories.
Про В.М. Ковтуненка зберіглося чимало спогадів – як усних, так і письмових. Багато з них невідомі навіть у середовищі ракетників. Нам би хотілося
донести до сучасників особистість Ковтуненка в різних проявах його життя і
діяльності. Деякі спогади наводяться вперше, оскільки були отримані в результаті інтерв'ю з тими, хто знав видатного вченого та конструктора.
В одній із розмов журналіста Володимира Губарєва з академіком Володимиром Уткіним останній так відгукнувся про роль у розвитку нового напряму
з проектування космічних апаратів видатного конструктора В.М. Ковтуненка:
«...Безперечно, для КБ «Південне» В'ячеслав Михайлович Ковтуненко зробив
дуже багато, він – засновник космічного напряму, тому що Янгелю і мені всетаки в основному доводилося займатися бойовою тематикою» [1]. У той же час,
В. Ф. Уткін відзначав досить серйозне неприйняття (на перших порах) ідеї В.М.
Ковтуненка про створення потужного космічного супутникового центру на
основі відповідного конструкторського бюро. Уткін так пояснював ситуацію,
що склалася: «Тут і почалася у нас боротьба проти цієї його ідеї! Чому це мені
не подобалося? Я вважав разом зі своїми найближчими співробітниками, що КБ
не може ділитися... Це послабило б КБ «Південне», і цього я допустити не міг
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[...]. Треба все інтелектуальні сили тримати в одному кулаку, і тільки в цьому
випадку можна ефективно вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною...»
[1]. В інтерв'ю В. Губарєву В.Ф. Уткін так підвів підсумок боротьби В.М. Ковтуненка за розвиток нового напряму у КБ «Південне»: «Таким чином, бойова
техніка була повністю зосереджена у мене, а у Ковтуненка – космічні апарати.
Видно, сам Бог велів нам ними займатися! Справа в тому, що у нас були ракети,
і зрозуміло, що немає необхідності створювати принципово нові, космічні... Та
й ситуація в ракетобудуванні складалася таким чином, що «малими супутниками» не було кому займатися. Ось і народилася пропозиція зробити нашу Р-12 в
космічному варіанті» [1; 2].
Маловідомі деталі створення матеріальної бази програми «Інтеркосмос»
розкривають особисті спогади Сергія Сергійовича Кавеліна, одного з провідних
розробників непілотованих космічних апаратів для програми «Інтеркосмос»:
«Тоді народилася ідея робити супутники уніфікованими. Ковтуненко в приклад
навів вантажівки: сьогодні з кузовом-самоскидом, який завтра знімуть і поставлять інший. Таким шляхом і пішли. Створили єдиний комплекс обслуговуючих
систем – телеметрія, живлення, управління. Сумарно це було відсотків 85 конструкції. Інститут космічних досліджень розробив прилад, що транслює адресні
команди з уніфікованої частини. Потім на цю базу достатньо було встановлювати апаратуру, необхідну для вирішення поточних завдань [3, с. 2-3].
Важливий момент з прийняття ідеї уніфікованого супутника описаний в
хроніках: «Захист ескізного проекту супутника відбувся влітку 1964 року зі
участю головного конструктора ОКБ-586 М.К. Янгеля і Президента АН СРСР
М.В. Келдиша, представників підприємств-суміжників і інститутів Академії
наук. Доповідав проект В.М. Ковтуненко. В ході обговорення не обійшлося і без
ложки дьогтю. К.І. Грінгауз з Радіотехнічного інституту АН СРСР, який вже мав
досвід у проведенні досліджень на борту космічних апаратів, заявив, що розглянутий проект – вчорашній день космонавтики: герметичний корпус і, як наслідок, для корисного навантаження, що буде розміщатися на борту супутника,
залишиться, в кращому випадку, не більше третини від загальної маси космічного апарату. Особливої полеміки це заява не викликала. Всі чудово розуміли,
що в країні немає електроніки для роботи у відкритому космосі. Але неприємний осад залишився. Проте, проект був прийнятий» [4, с. 24].
Під час радянсько-індійського співробітництва за програмою «Інтеркосмос» цікавим чином була обрана конструкція індійського космічного апарату.
Про цей випадок в інтерв’ю розповів Юрій Васильович Петров, провідний фахівець КБ космічних апаратів: «Спочатку індуси запропонували циліндричну,
витягнуту форму. Нам не дуже подобалася ця конструкція, і в присутності В. М.
Ковтуненка ми почали її критикувати. Коли прийшов час їхати на обід, В'яче24
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слав Михайлович нас на обід не взяв, сказавши, що хто критикує, той повинен
придумати краще. Довелося нам залишитися і придумувати конструкцію космічного апарату, яка згодом виявилася вдалою і була взята за основу апаратів
«Аріабата» і «Бхаскара» [5].
Важливими є спогади, які розкривають особливості роботи В.М. Ковтуненка як конструктора.
«Стиль проектування, який сповідував В'ячеслав Ковтуненко, відштовхувався від обов'язковості перебору варіантів конструктивно-компоновочної
схеми супутника і його оснащення бортовим службовим комплексом. Молодих
конструкторів професор Ковтуненко вчив: максимально спрощуючи техніку,
тим самим незмінно підвищуєте її коефіцієнт корисної дії. Такий підхід до розробок привів до блискучих результатів. Саме нечисленне в країні КБ космічних
апаратів задавало тон в оригінальності розробок. Так, розробкою «Космічної
стріли» (супутника з аерогіроскопічною стабілізацією для польоту на низьких
орбітах), яка не має аналогів в світі, до сих пір захоплюється інженерний світ.
«Епоха» Ковтуненка подарувала людству цілий букет унікальних розробок,
його школа проектування космічних апаратів отримала загальне визнання, а сам
В'ячеслав Михайлович для нас був і залишається Великим Вчителем», – згадував головний конструктор КБ космічних апаратів В.І. Драновський [6; 7, c. 300].
«Створені на Дніпрі космічні апарати внесли величезний вклад в оборону країни. <…> Під керівництвом Ковтуненка розроблено кілька типів супутників абсолютно нового напряму в оборонній техніці, в тому числі і космічні апарати оглядового і детального радіотехнічного спостереження ("Цілина-О" і
"Цілина-Д"), відзначені високими науковими преміями країни. Як дбайлива
мати турбується про своїх дітей, так і В'ячеслав Михайлович плекав все, що
стосувалося космічних досліджень. Він переконливо доводив: майбутнє за космічними апаратами – це і глобальний зв'язок, і всеосяжна інформація, наука і
точний прогноз погоди, пошук природних ресурсів, навігація і військова розвідка», – розповідав Сергій Кавелін, заступник головного конструктора КБ космічних апаратів [7, c. 293-294].
Цінними для нас є спогади професора Ф.П. Саніна про роботу В.М. Ковтуненка в університеті. «Поступово створювався колектив однодумців, які працювали на кафедрі. Як завідувач кафедри, В'ячеслав Михайлович регулярно
проводив засідання кафедри і наукові семінари. Робив це по суботах, коли всі
викладачі та аспіранти були вільними, запрошувалися і студенти. Лекції читав
тільки сам. Якщо бував у відрядженнях, то просив замінити його, а потім читав
лекції по суботах або в інший час, заміщаючи кого-небудь з викладачів. Читав
лекції дуже цікаво і красиво, надихаючи студентів вивчати аеродинаміку як
науку, яка зуміла дійти до таких глибин. В'ячеслав Михайлович вважав, що
25
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якщо доктор наук не читає лекцій в вузі, то це не справжній учений, а, як тоді
говорили, «профспілковий» [8].
Особливостями роботи В.М. Ковтуненка, на думку його учня, професора
Є.Р. Абрамовського, який працював разом з ним на кафедрі, були його методи
роботи з колегами, викладачами та тими, хто виконував наукову роботу. Вони
були дуже демократичними і в той же час чітко спрямованими. Наприклад,
будучи науковим керівником ряду дисертантів, при підготовці ними дисертаційних робіт, В.М. Ковтуненко не займався дрібницями. Він чітко визначав
головні напрями їх досліджень, тому що знав невирішені проблеми. Він довіряв
людині, якій була доручена дана наукова проблема – довіряв займатися пошуком літератури, матеріалу, розв'язування задач і т. д. В.М. Ковтуненко відрізнявся від наукових керівників, які читають дисертацію по главах, виправляють, бо
у нього для цього не було достатньо часу. Він завжди визначав ядро – головний
напрям досліджень, що треба досягти, ставив за мету. «Шукайте невирішені
завдання» – такий був його девіз. Та учні знаходили цікаві з науково-практичної
точки зору невирішені завдання в різних областях – наприклад, в області аеродинаміки вітродвигунів. А ще В'ячеслав Михайлович вчив, що потрібно бути
широко освіченою і безкорисливою людиною. Він говорив: «Найголовніше – це
справа. Робіть справу, не думайте, скільки ви за це отримаєте» [9].
В.О. Шувалов, професор та завідувач відділу механіки іонізованих середовищ (відділ № 4) в ІТМ, який був заступником В.М. Ковтуненка з 1971 по 1977
рр., зазначав: «В'ячеслав Михайлович був добре ерудований, у нього досвід спілкування був такий, що він міг на льоту зорієнтуватися. Ми свого часу зробили
стенд, якого ні у кого не було. І до нас ходило багато академіків, генералів. В'ячеслав Михайлович намагався при них бути присутнім, незважаючи на свою зайнятість. У нього був чудова якість – навіть якщо він запізнювався, він міг вчасно
заглибитися в ситуацію і почати говорити потрібні речі. Скажімо, були випадки,
коли він спізнюється, і я починаю щось говорити всім, раптом він з'являється, ми
говоримо – ось, вже є В'ячеслав Михайлович, і він тільки на мене подивиться, я
йому кивну, і він починає говорити – практично продовжує те, що я починав. Це
дивовижна якість – як-то він відчував це. Більше я не зустрічав таких людей...
Зрозуміло, що ми йому щось розповідали, висвітлювали проблеми, і цього спілкування йому було досить, щоб потім це чітко розповісти, зробити вірні висновки.
При чому, на відміну від інших, які могли, як зіпсований телефон, передавати
інформацію, він завжди говорив потрібні речі в потрібному місці. Чи то це школа
у нього була така, чи то загальна ерудиція, чи то ще щось... Але це у нього унікальна була якість, він був в цьому плані молодець» [10].
Професор О.Г. Гоман та ст. викладач В.І. Давидов, які працюють на кафедрі аерогідромеханіки ДНУ ім. О. Гончара, розповідали, що коли до В.М.
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Ковтуненка на нове місце його роботи в НВО ім. С.О. Лавочкіна здійснювалися
візити співробітників Дніпропетровського університету, сам В.М. Ковтуненко
згадував, що перехід на нове підприємство дався йому нелегко. Новий колектив,
задачі, моральна обстановка були спочатку непростими. Тільки згодом, коли
побачили, що керівник напружено працює, шукає і відшукує дієві виходи з
ситуації, що склалася – все стало на свої місця і колектив «прийняв» нового
керівника. Але ще довго В'ячеслав Михайлович сумував за Дніпропетровськом,
за тим колективом, який склався в Україні, і завжди був радий бачити своїх
колег з міста на Дніпрі [11].
Ось як згадує про цей період С.Д. Куліков, який працював у НВО ім.
С.О. Лавочкіна в той період, а з 1996 р. по 2003 р. був Генеральним конструктором і Генеральним директором об’єднання: «Безумовно, коли на фірму приходить «варяг», завжди спочатку зустрічають вороже – все-таки з більшою довірою ставляться до тих людей, які поступово зростали. Це менш несподіване
призначення, воно передбачуване або прогнозоване. Всі сприйняли його як
керівника, але притирання було складне...
Природний дар глибокого аналітичного мислення, вміння передбачати
наслідки намічуваних дій на багато ходів вперед допомагали йому знаходити
однодумців, оптимально програмувати діяльність керованого ним колективу,
який налічував в той час понад 12000 чоловік, і будувати партнерські відносини
з десятками різнопрофільних організацій.
Підприємство, сильне КБ зі своїми традиціями, зі своїми людьми, зі своїми зв'язками, зі своїми підводними течіями – і сісти керівником, нічого не
знаючи, це дуже важко для людини, не кожен зможе. Ось він зміг» [12, c. 70].
За розповідями генерального директора Південного машинобудівного
заводу Олександра Макарова, який протягом багатьох років пліч-о-пліч пропрацював з В'ячеславом Михайловичем у Дніпропетровську, «Ковтуненко завжди
виділявся: елегантно одягнений – білосніжна сорочка, строга краватка, ідеально
відпрасовані брюки, – зразок класичного професора. Багатьом це не подобалося.
З'являвся б на роботі в брудних черевиках, м'ятій сорочці – мав би славу «своєї
людини», а так – «барин», «блакитна кров». Навіть в ЦК, де обговорювалися
кандидати на пост головного конструктора НВО ім. С.О. Лавочкіна, і там спливло це вульгарне – «барин». Ніколи Ковтуненко не був барином, це великий
трудівник. Мислитель. Дивіться, які ракети придумав – краще, ніж у Корольова!
Зайнявся дослідженнями космоса – отримав феноменальні результати. Став
одним з ініціаторів міжнародного співробітництва СРСР. І це в той момент,
коли йшла «холодна війна»! В'ячеслав Михайлович всім доводив: не можна
віддавати на сторону створення супутників зв'язку і метеосупутників – це справа на все життя. Він був правий, тисячу разів правий!» [7].
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У спогадах про Ковтуненка к. т. н., провідний конструктор НВО ім. С.О.
Лавочкіна О.О. Моішеєв зазначав: «Коли ми говоримо про особистість В'ячеслава
Михайловича, весь час хочеться сказати – він був системною людиною. Наприклад, він в системі переглянув – ось місто Калуга, тут жив великий Ціолковський,
тут є Музей космонавтики та філія НВО ім. С.О. Лавочкіна. Їх треба зав'язати і
зробити так, щоб всі дізналися про Калугу, про філію, про напрацювання вчених,
треба популяризувати досягнення космонавтики. І до сих пір ця ідея живе! Ось
зараз ми намагаємося реалізувати другу чергу Музею космонавтики, і там велику
роль знову бачать в підрозділі нашої філії, там же Клуб юних космонавтів і Станції юних техніків, які готуються вже на цьому рівні до переходу в МВТУ ім. М.Е.
Баумана, а потім – щоб люди приходили в космічні технології. Тобто саме системно вони продовжують досі відпрацьовувати ці моменти.
Я б ще відзначив життєву позицію В. М. Ковтуненка – він був також людиною державною. Бувають такі люди. Адже він був ще й депутатом обласної
ради в Хімках Московської області. І кожен раз, приїжджаючи з сесії, він привозив якісь завдання, які потрібні для області, для району чи ще куди-небудь. Він
дуже співпереживав усім проблемам, якими хворіє регіон, в якому він працює.
Це одне, що можна відзначити, а інше – коли він вже хворів (а йому було досить
складно і важко), то зовнішньою політикою, ситуацією в країні цікавився до
останнього. Всіх, хто міг йому щось нове розповісти, хто якісь будував припущення про майбутнє, вислухував – він в це дуже вникав, намагався осягнути, і
знову системно. Для нього було вкрай важливо, що буде, чи правильно розвиваються події, що потрібно в підсумку нашому підприємству і йому як генеральному конструктору робити в умовах перебудови країни. Кожну оперативку
він починав з того, які наші завдання, чи змінилися завдання відповідно до того,
що відбувається в країні. І що треба робити» [13].
В даній публікації наведені не всі спогади, які вдалося відшукати або
отримати безпосередньо у спілкуванні з сучасниками В.М. Ковтуненка. Але й
вони яскраво ілюструють В.М. Ковтуненка як видатного конструктора, вченого,
педагога, організатора нових виробничих напрямів у ракетно-космічній галузі,
та розкривають характерні риси його непересічної особистості.
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Аннотация. Доклад посвящен ученику Главного конструктора Михаила
Янгеля, талантливому проектанту, яркой личности в истории ракетнокосмической отрасли, начальнику комплексного проектного отдела – Валентину
Николаевичу Автономову.
Ключевые слова: Ученик, проектант, личность, история.
Анотація. Доповідь присвячена учню Головного конструктора Михайла
Янгеля, талановитому проектанту, яскравій особистості в історії ракетнокосмічної галузі, начальнику комплексного проектного відділу – Валентину
Миколайовичу Автономову.
Ключові слова: Учень, проектант, особистість, історія.
Abstract. Report is devoted to pupil of Chief Designer Mychaylo Yangel, talented designer, brilliant personality in history of space rocket branch, head of integrated designing department – Valentin Nikolayevich Avtonomov.
Keywords: Pupil, designer, personality, history.

Валентин Николаевич Автономов родился
22.02.1936г. в г. Гомеле Белорусской ССР в семье
военнослужащего.
Его отец, офицер войск противовоздушной обороны, погиб в 1941 году. Трудные военные и послевоенные годы сформировали в
юноше стремление не только ни в чем не уступать, но и превосходить тех сверстников, чьи
отцы вернулись с полей Великой Отечественной войны. Так выковывался характер человека, мнения о котором до сих пор лежат в широком диапазоне – от некоторого неприятия до
глубокого уважения.
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Жизненный и трудовой путь В.Н. Автономова:
- 1952г. – окончание средней школы;
- 1958г. – окончание Московского авиационного института (МАИ);
- 1958г. – распределение на работу в ОКБ-586 в головной ракетный
отдел 3 (103) на должность инженера;
- 1960г. – назначение на должность старшего инженера;
- 1961г. – назначение на должность начальника группы;
- 1965г. – назначение на должность начальника сектора;
- 1974г. – назначение на должность начальника головного комплексного отдела 101;
- 1994г. – уход на заслуженный отдых.
Валентин Николаевич один из плеяды «птенцов» Михаила Янгеля и
прошел все ступени карьерного роста проектанта на ГП «КБ «Южное» в двух
головных отделах – ракетном и комплексном.
В проектном ракетном отделе живая творческая работа проектанта пришлась Валентину Николаевичу по душе. Здесь было много возможностей показать свои способности.
Впоследствии В.Н. Автономов с удовольствием вспоминал, как он использовал метод присоединенных масс (классический метод гидродинамики)
для оценки возможности старта ракеты Р-21 из шахты подводной лодки, находящейся в подводном положении.
В.Н. Автономов и возглавляемый им проектный комплексный отдел 101
были главными идеологами создания комплексов 3- и 4-го поколений с боевыми
ракетами - 15А14, 15А15, 15А16, 15А11 («Периметр»), 15А18, 15А18М, 8Ж60,
8Ж61 и комплексов с космическими ракетами 11К68, 11К69, 11К77.
При проектировании боевого железнодорожного ракетного комплекса
(БЖРК), кроме знакомой ракетной специфики, Валентину Николаевичу пришлось вникать в нюансы железнодорожной техники, в вопросы организации
движения, эксплуатации подвижного состава, организовывать специальные
исследования в научно-исследовательских институтах МПС СССР. Не зря впоследствии Валентин Николаевич Автономов говорил о БЖРК: «Я шёл к нему 10
лет и всю мою жизнь».
Многие результаты работ, проведенных при создании БЖРК, впоследствии были внедрены в практику МПС СССР, что позволило практически без
затрат повысить объем грузооборота. Работы комплексного отдела 101, возглавляемого В.Н. Автономовым, дали ощутимую прибыль народному хозяйству
СССР.
Дело в том, что испытания элементов БЖРК на опытном кольце в подмосковной Щербинке дали основание министру МПС Н.С. Конареву усомнить31
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ся в обоснованности ведомственных нормативов по нагружению на ж.-д. полотно и выяснить, что это явный консерватизм и перестраховка. Разрешение только
на 1 т перегружать вагон позволило МПС за год дополнительно перевезти 72
млн. т грузов, что вылилось в порядка 50 млн. рублей прибыли.
Именно это Генеральный конструктор КБ «Южное» В.Ф. Уткин считал
реальной, а не «сковородочной», как он называл, конверсией. Разработка БЖРК
– это жемчужина в трудовой деятельности В.Н. Автономова.
Это обстоятельство послужило основанием для присвоения В.Н. Автономову высшего ведомственного почетного звания МПС СССР – «Почетный
железнодорожник».
В.П. Чеховский, ведущий конструктор КБ «Южное», вспоминал: «Нисколько не умаляя заслуг других разработчиков БЖРК, убежден – то, что
сделали В.Н. Автономов и его соратники наиболее точно отражается словом
«подвиг». Нынешняя молодежь предприятия должна осознать это для того,
чтобы сердце загорелось, чтобы каждому хотелось догнать и перегнать
отцов. Только так может сохраняться и преумножаться слава предприятия».
Так создатели этого уникального комплекса опровергли известного советского классика, утверждавшего, что «Рожденный ползать – летать не может». Может, да еще как!
Каким же был Автономов? Многие проектанты вспоминают, что показывая Автономову написанные проекты документов, он начинал критиковать,
порой не выбирая выражений. Но, при этом, делал пометки, давал идеи. Многие шли на рабочие места, вчитываясь в его ремарки. И многие понимали, что
по сути-то прав он. Разносы забываются, а суть и понимание проблем остаются. В этом плане Валентина Николаевича многие считали своим учителем –
именно он научил многих работать, чётко формулировать проблемы и пути их
решения.
Чтобы проектант мог предлагать новые решения, он должен глубоко понимать проблему, широко мыслить, чувствовать перспективу. Этими качествами, как даром Божьим, обладал Валентин Николаевич.
В.П. Фролов, зам. начальника проектного комплекса ГП «КБ «Южное»,
вспоминает:
«На одном из совещаний у Заказчика, после долгих обсуждений, было
принято решение подписывать технический документ. Я настойчиво предлагаю В.Н. Автономову выдержать паузу, еще подумать и уже дома принять
решение о подписании. Он категорично возражает.
По прошествии времени, когда документ был подписан и Валентин Николаевич осознал некоторые нестыковки, задал мне вопрос: «Как же мы его
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подписали?». Я отвечаю: «Я Вам говорил об этом». На что услышал, ставшую
классической фразу: «Значит ты меня тогда не убедил!». В этой фразе был
весь Автономов, с одной стороны, дающий свободу своим подчиненным, с другой – требующий быть всегда начеку».
А.Д. Попов, ведущий конструктор КБСМ (г. Санкт – Петербург) вспоминал:
«Мы были на совещании в Днепропетровске. Два дня совещания прошли впустую. И тут Валентин Николаевич делает нестандартный ход –
мотивируя, что все устали и нервничают, он приглашает нас к себе на
мальчишник.
Тёплая домашняя атмосфера, радушный хозяин, оказавшийся великолепным рассказчиком, растопили лёд взаимного недоверия, и мы совершенно
неожиданно для себя нашли удовлетворяющие всех решения. На следующий
день был оформлен протокол, который мы все с удовольствием подписали.
Вообще Автономов придавал большое значение неформальным контактам.
Это позволяло ему «чувствовать» смежника».
Большая загрузка проектной работой не заглушила в Валентине Николаевиче научную жилу – после защиты диссертации на соискание степени КТН он
продолжл заниматься научными работами. Не дремал в нем и педагог – с 1967
года он читал лекции на физико-техническом факультете ДГУ, а также являлся
лектором общества «Знание».
Валентин Николаевич не успел защитить докторскую. На то были определенные причины. Осталась на память выпущенная в 1991г. книга-монография
«Создание современной техники». Большое значение Валентин Николаевич
придавал подбору и воспитанию молодых проектантов из студентов дипломников вузов. Интеллектуальный уровень и широту мышления будущего проектанта определял предельно быстро несколькими вопросами типа:
- в чем техническая суть уравнения Мещерского?;
- какие технические решения можешь предложить для улучшения тактико-технических характеристик ракеты Минитмен – III?;
- что может дать увеличение коэффициента аэродинамического качества головной части?.
Тему дипломного проекта для претендента в проектанты давал, как правило, нестандартную, например - «Разработать проект орбитального ракетного
бомбардировщика с характеристиками…».
Валентин Николаевич с супругой Инной Ивановной воспитали двух сыновей. Каждый из них выбрал свой жизненный путь, свою профессию. Но безусловно, отцовские принципы для каждого являются путеводителями в жизни и
по прошествии многих лет.
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Трудовые заслуги В.Н. Автономова:
- 1965г. – ученая степень кандидата технических наук;
- 1969г. – орден «Знак почета» за комплекс 8К67 (Р-36);
- 1973г. – звание «Лучший конструктор» Министерства общего машиностроения (МОМ);
- 1976г. – орден Ленина за комплексы 15А14 и 15А15 (Р-36М и МР
УР-100);
- 1987г. – орден Трудового Красного Знамени за БЖРК;
- 1987г. – звание «Почетный железнодорожник» за БЖРК;
- 1989г. – медаль им. Ю.А. Гагарина» за вклад в создание отечественной РКТ;
- 1990г. – орден Дружбы за вклад в создание отечественной РКТ;
- 1994г. – почетный знак «Заслуженный машиностроитель Украины»
за вклад в развитие машиностроения Украины.
Валентин Николаевич Автономов остался в памяти яркой личностью. О
таких людях говорят, что они не всем по зубам. Мнения о нем до сих пор, а
прошло уже более 25 лет с момента его ухода на пенсию, разнятся.
Но ни один из опрошенных не подвергает сомнению его яркую личность, его талант, его вклад в развитие КБ и отрасли в целом.
Умер В.Н. Автономов 22.10.1998 г.
Работа проектанта В.Н. Автономова проходила в прокуренных кабинетах на совещаниях и оперативках, в вечерних бдениях, в командировках к
смежникам и на полигоны. Ни о какой другой жизни он не мог и думать. Он не
построил себе больших хором.
Но такие люди, как Автономов, оставили стране целые поколения ракет,
не имеющих аналогов в мире и составившие отдельный род войск – Ракетные
войска стратегического назначения (РВСН). Такие люди заслуживают того,
чтобы о них помнили.
Будем и мы, молодые проектанты — ракетчики и проектантыкомплексники помнить о том великом вкладе наших коллег, таких как Валентин
Николаевич Автономов, и неизменно перенимать опыт и приумножать славу
КБ, отрасли и страны!
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УДК [629.7/930.2](477)
ВІД ВИПРОБУВАЛЬНОГО АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛІГОНУ ДО
ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОПАЛИВНИХ РАКЕТ ТА ДВИГУНІВ
Н.М. Кушлакова,
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Павлоград,
е-mail: kushlakova@ukr.net
Анотація. Розглянуто історію відкриття та діяльності Павлоградського
механічного заводу. Досліджено період створення та функціонування Павлоградського артилерійського випробувального полігону. З’ясовано місце і значення полігону у справі укріплення обороноздатності країни.
Ключові слова: полігон, артилерійські випробування, боєприпаси, ракетні двигуни
Аннотация. Рассмотрена история открытия и деятельности Павлоградского механического завода. Исследован период создания и функционирования
Павлоградского артиллерийского испытательного полигона. Выяснено место и
значение полигона в деле укрепления обороноспособности страны.
Ключевые слова: полигон, артиллерийские испытания, боеприпасы, ракетные двигатели
Abstract. The history of the opening and activity of Pavlograd Mechanical
Plant is considered. The period of creation and functioning of Pavlograd artillery
proving ground is investigated. The place and significance of the polygon in strengthening the country's defense capability has been clarified.
Keywords: polygon, artillery tests, ammunition, rocket engines
Серед підприємств ракетно-космічної галузі України чільне місце посідає Павлоградський механічний завод (ПМЗ) – один із важливих структурних
підрозділів провідного Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (Південмаш).
Місто Павлоград – районний центр, розташований від Дніпра на відстані
близько 80 км. В «Енциклопедії історії України» зазначено, що це «місто обласного значення Дніпропетровської області, райцентр, центр вугільного басейну
Західного Донбасу. Розташований у межиріччі річок Самара (прит. Дніпра) та
Вовча (прит. Самари), за 76 км. від Дніпра (колишній Дніпропетровськ). Населення 111,07 тис. осіб (за даними на 2010 р.)» [1]. Далі в цій статті наголошено,
що від самого заснування місто стало центром розташування повітового війська
і «…військове спрямування Павлоград зберігав і в радянський час. 1934 р. в
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місті було створено артилерійський полігон» [1]. Саме з артилерійського полігону, який було створено, до речі у 1931 р., розпочалась історія Павлоградського механічного заводу (ПМЗ).
З кінця ХІХ ст. головним артилерійським полігоном Російської імперії, а
потім і Радянського Союзу, був Ржевський (заснований у 1854 р. неподалік від
Санкт-Петербурга). Саме на цьому полігоні проводились не просто випробування, а вирішувались різноманітні наукові проблеми щодо артилерійського озброєння, відпрацювання нових дослідних зразків та підготовки дослідниківартилеристів. На теренах сучасної України таких полігонів навіть не передбачалось. З утворенням Радянського Союзу та загостренням міжнародних політичних відносин у 20-х роках минулого століття ситуація докорінно змінюється.
Заснування та початок діяльності Павлоградського артилерійського випробувального полігону (ПАВП) припали на досить складний для всієї країни період,
коли питання укріплення обороноздатності держави набули особливої актуальності.
Радянським керівництвом з означеної проблеми приймається низка рішень на IV і V
Всесоюзних з’їздах Рад та на XV з’їзді ВКП(б) щодо створення територіальних
полігонів, які б забезпечували потребу випробування боєприпасів, виготовлених на
заводах півдня європейської частини СРСР, зокрема в Україні. Місцем розташування полігону було обрано східну околицю м. Павлоград й затверджено відповідним
розпорядженням ГАУ РСЧА. Означене рішення не було випадковим, а продиктоване близькістю таких промислових центрів як Донецьк і Дніпропетровськ, а перетин
автомобільних і залізничних магістралей в напрямку з півночі на південь і з заходу
на схід, полегшували доставку випробуваної продукції.
2 липня 1931 року за Наказом Реввійськради СРСР на східній околиці Павлоградських хуторів було створено Павлоградський артилерійський полігон для
проведення контрольних випробувань боєприпасів. Ця дата вважається офіційною
датою створення полігону – першого не лише на теренах України, а й СРСР. За
затвердженим планом Павлоградський артполігон мав проводити випробування
боєприпасів, які вироблялись на підприємствах України, півдня Росії і Кавказу.
Першим начальником полігону було призначено Манькова Фому Миколайовича
(командир полку РСЧА, герой громадянської війни, очолював відділ на Ржевському
науково-дослідному полігоні). Маньков Ф. М. доклав багато сил і енергії для будівництва полігону та виконання програми випробувань боєприпасів. Вже в 1931 році
було зроблено 7500 пострілів з різних артилерійських знарядь: 76-мм гармати зразка
1900-1902 року, 122-мм гаубиці зразка 1910 року, 107-мм польової гармати зразка
1907 року, а також з 152-мм гармат і гаубиць [3].
Напередодні війни випробувальну базу полігону було значно зміцнено,
зросли й обсяги випробувань, проведено значну роботу з випробування стрільби
по залізобетонним перешкодам. В цілому Павлоградський полігон успішно
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проводив випробування боєприпасів й відповідав сучасним вимогам, а до його
складу входили такі підрозділи: цех підготовки знарядь до стрільб, цех підготовки боєприпасів, цех прийому стрільб (поле), ремонтно-механічний цех, відділ
артилерійських випробувань, відділ випробувань авіаційних боєприпасів, балістична лабораторія, виробничо-плановий відділ й інші.
Слід зазначити, що в передвоєнний період в СРСР функціонувало
Управління полігонів, у підпорядкуванні якого знаходилось три діючих полігони (Софрінський, 1933 р.; Павлоградський, 1931 р. і Чапаєвський, 1934 р.) і один
споруджуваний (Уральський) [5]. 1938 р. став для Павлоградського випробувального полігону знаковим, бо він змінив статус регіонального на так званий
галузевий, що було пов’язано з розвитком галузевої промисловості боєприпасів,
яка потребувала специфічних випробувань. Такі випробування міг забезпечити
лише один з полігонів, який мав певні переваги: найбільшу довжину, унікальну
гармату й т. ін. Зокрема таким галузевим полігоном став ПАВП, специфічним з
випробування авіабоєприпасів [2, с. 17].
З початком війни випробування на полігоні продовжувались до 18 серпня 1941 р., коли відповідно до постанови Державного комітету оборони за №
510 Павлоградський полігон евакуювали на артполігон Новосибірська, де його
діяльність було частково відновлено, а матеріальна частина частково передана
до НКО [4]. Після визволення міста від нацистів 18 вересня 1943 р. до Павлограда вже 23 вересня приїхав начальник полігону Д. Я. Сергєєв для відновлення
діяльності артполігону, на якому вже в листопаді 1944 р. були продовжені випробування боєприпасів для фронту.
В перші повоєнні роки на полігоні почалися випробування практичним
бомбометанням фугасних авіабомб ФАБ-25, ФАБ-50, ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ500 і ФАБ-1000, освітлювальних авіабомб, запальних авіабомб ОЗАБ-500, різних типів детонаторів для авіабомб. Бомбометання здійснювалося з різних висот
у діапазоні 300 - 12000 м. Випробовувалися також прототипи касетних авіабомб,
детонаторів, снарядів і зарядів до 203 мм гаубиці Б-4, випробування з 240 мм
міномета М-240, реактивних снарядів РС-21 для авіації, зразків реактивних
снарядів до установки БМ-21 «Град», а також реактивних глибинних бомб РГБ250, що розміщуються на кораблях військово-морського флоту для боротьби з
підводними човнами.
Друга половина 50-х років минулого століття стає переламною у долі
Павлоградського артилерійського полігону, коли наказом Міністерства загального машинобудування СРСР за №250 від 07 вересня 1956 року Павлоградський
артилерійський полігон було передано НДІ-24 для комплексного відпрацювання
артилерійських пострілів і організовано СКБ-10. У період 1956 - 1961 рр. на
полігоні проводяться випробування пострілів з різноманітними кумулятивними
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снарядами. Ці боєприпаси були здані і прийняті на озброєння у вітчизняній
армії. Із зданих на озброєння зразків кумулятивних снарядів, два були боєприпасами нового покоління – це снаряди до гладкоствольних гармат: танкової У5тс ( «Молот») і протитанкової Т-12 («Рапіра») [3].
У 1961 році на базі СКБ-10 створюється філія № 2 ОКБ-586 для розробки
тем НДР і ДКР з розробки ракетних двигунів, а 1963 р. на базі філії засновано
спеціалізований виробничий об'єкт (СВО-8), включений до складу заводу №586
(з 1966 р. - «Південмаш»). Роботи по виготовленню, складанню, вогневим стендовим випробуванням РДТП здійснювались на СВО-8, який у 1966 р перейменовано у Павлоградський механічний завод (ПМЗ).
На заводі почався інтенсивний розвиток потужностей для виробництва і
випробувань РДТП, і за короткий термін ПМЗ перетворився в базове підприємство галузі з виготовлення, складання і відпрацювання двигунів і ракет на твердому паливі.
Саме на ПМЗ був створений найпотужніший в країні твердопаливний
двигун тягою 300 тс, введений в експлуатацію один з найбільших в галузі вогневих стендів, створена єдина в країні база для проведення кидкових випробувань в наземних умовах. На заводі здійснювалось остаточне складання всіх
твердопаливних і рідинних ракет з мінометної схемою старту
В сучасних умовах постійної конкуренції, колектив заводу ПМЗ зберіг
технічний і кадровий потенціал. На заводі ведеться постійний пошук і освоєння
виробництва твердопаливних ракет, двигунів та їх елементів, виготовлення
високотехнологічної цивільної продукції.
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УДК 629.76.071.08
НАЗЕМНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ
РАКЕТ В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ 1920-1950-х гг.:
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА
А.А. Пустовгаров,
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г. Днепр
e-mail: info@yuzhnoye.com
Аннотация. В докладе рассмотрены встречающиеся в научнофантастических книгах и фильмах 1920 — 1950-х гг. конструкции наземного
технологического оборудования космических ракет, проведено сравнение с
настоящим оборудованием, реально применявшимся в ракетно-космических
комплексах, сделаны выводы о совпадениях или расхождениях взглядов авторов
фантастических произведений и специалистов ракетной техники.
Ключевые слова: наземное технологическое оборудование, космические ракеты, научная фантастика, реальные ракетно-космические комплексы.
Анотація. В доповіді розглянуто зображені в науково-фантастичних
книгах та фільмах 1920 — 1950-х рр. конструкції наземного технологічного
обладнання космічних ракет, проведено порівняння зі справжнім обладнанням,
яке реально застосовувалося в ракетно-космічних комплексах, зроблено висновки щодо збігу або розбіжності поглядів авторів фантастичних творів та спеціалістів ракетної техніки.
Ключові слова: наземне технологічне обладнання, космічні ракети, наукова фантастика, реальні ракетно-космічні комплекси.
Abstract. In the report are considered meeting in science-fiction books and
films 1920 — 1950th of the support equipment of space rockets, comparison with the
present equipment really applied in space launch complexes is spent, conclusions are
drawn on coincidence or divergences of sights of authors of science-fiction books and
films and experts of rocket technics.
Keywords: support equipment, space rockets, science fiction, real space
launch complexes.
Первые описания полётов, сначала в пределах атмосферы Земли (хотя
тогда ещё не было понятия «атмосфера»), а затем в космическое пространство,
появились очень давно.
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Полёты упоминаются в ассиро-вавилонском эпосе, иранских и китайских легендах. Наставления для полёта на Луну есть в индийской поэме «Махабхарата».
Не изучив толком собственную планету, человечество устремилось, пока
ещё в смелых мыслях, к другим планетам. Эти мысли всегда отражали современный им уровень развития техники. Естественно, до создания сколько-нибудь
научной основы космических полётов предлагались самые разные технические
решения. Правда, в те времена ракеты ещё не были изобретены.
Позже появилось предание о том, что жители Атлантиды во время её гибели эвакуировались с Земли на космических кораблях с ракетными двигателями, а в XVII веке Сирано де Бержерак предложил использовать ракеты для
космических путешествий.
Для нас представляет интерес именно космические ракеты, описанные в
научно-фантастической литературе и изображённые в фильмах.
Нужно отметить, что сравнительно небольшие твёрдотопливные ракеты,
широко применявшиеся в военных целях до появления нарезных пушек, почти не
нашли «применения» у писателей-фантастов. А вот интенсивное развитие артиллерии почему-то подтолкнуло авторов к «освоению» космического пространства,
причём никого не смущал жестокий способ запуска снаряда с людьми.
Лишь в ХХ веке, когда были заложены теоретические основы космонавтики, когда взлетели первые жидкостные ракеты, когда появились их реальные
характеристики, стали осязаемыми их скорость и ускорение, тяга и секундный
расход, ракетная техника заняла своё место в научной фантастике. Космонавтов
«пересадили» из снарядов — пусть и огромных, но сравнительно простых — в
ракетные корабли. И вот уже писатели уверенно оперируют величинами — книжные ракеты имеют длины в десятки и сотни метров, массы измеряются сотнями
тонн, скорости — десятками километров в секунду. Авторы понимают, что таким
ракетам нужно стартовое оборудование, и оно постепенно появляется на страницах книг…
Космическим ракетам в своём творчестве уделяли внимание не только
многие классики докосмической научно-фантастической литературы — Эдмонд
Гамильтон и Роберт Хайнлайн, Александр Беляев и Владимир Владко — но и
авторы, фамилии которых сейчас известны только истинным почитателям фантастики — Отто Гайль и Бруно Бюргель, Артур Трэн и Грааль Арельский …
Словесные описания, приведённые авторами книг, повсеместно дополнялись иллюстрациями художников, которые по мере своих способностей старались донести до читателей подробности тех или иных конструкций. Куда
больше возможностей предоставил кинематограф. Декораторы и пиротехники,
операторы и осветители использовали всю тогдашнюю мощь киноиндустрии,
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чтобы поразить воображение зрителей и придать как можно больше реализма
космической атрибутике. Ещё очень далеко было до компьютерных спецэффектов, все декорации изготавливались «вживую», но, когда в 1929 году снимался
фильм «Женщина на Луне», в съёмочном павильоне уже работал 17-летний
Вернер фон Браун, мечтая о реальных полётах в космос. Он ещё не знал, что
своими мечтами поможет через 40 лет человеку (правда, мужчине) шагнуть по
настоящей Луне, а реквизит киностудии UFA в чём-то предвосхитит собой
стартовое оборудование для программы Apollo …
Ведущие учёные тех лет — теоретики и будущие основоположники
практической космонавтики — приглашались консультантами во время съёмок
фильмов, публиковали рецензии и критические отзывы на книги.
Всё это не только способствовало популяризации космонавтики, но и в
некоторой степени повлияло на облик настоящего наземного технологического
оборудования, создаваемого после начала космической эры.
Фантастические произведения, в которых действуют космические ракеты, исчисляются, вероятно, тысячами. Значительная часть из них подвергалась
критике даже современниками за «ненаучность подхода», но были и хорошо
проработанные. И наземное технологическое оборудование подчас описывалось
достаточно подробно.
«… Ракетодром, окружённый высокой оградой, представлял собой огромное поле в пятнадцать километров в диаметре… В центре поля находился наш
корабль, готовый к полёту. Он висел на высоте тридцати метров от земли, поддерживаемый ажурным переплётом стартовой площадки… В большом двухэтажном
здании… помещались мастерские и лаборатории, обслуживающие корабль…».
«… Блестящий как серебро корпус «Циолковского» лежал на огромном
монтажном стапеле, ложементы которого находились на высоте тридцати метров…».
«Прошедший все проверки «Циолковский» должен был быть перенесён к
месту старта 40 мощными вертолётами…».
«… На самому початку підйому, на широких рейках, лежала веретеноподібна ракета... Попереду … на тих самих рейках лежали дві буксирні ракети,
які мали полегшити підйом і потім, відчепившись, повернутись на Землю…».
«… Тонка, ідеально пряма лінія… не змінюючи свого напряму на схід,
лінія виходила з глибини долини і линула в далечінь і вище, до вершини Казбеку. Вона… простяглася на багато десятків кілометрів… являє собою масивну
дворейкову дорогу завширшки біля десяти метрів… Там, де закінчувалося полотно залізниці, височів величезний ангар, проте без бокових стін. На високих
підпорах-фермах лежало широке склепіння. Саме сюди, до відкритого ангара,
увіходили рейки залізниці…».
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Все эти описания выглядят в разной степени правдоподобно даже в наше
время. Но в начале космической эры перед создателями настоящих ракет реальность поставила множество вопросов, связанных с технологическим оборудованием. И только практика могла дать ответы на вопросы:
- насколько высокой должна быть оснастка для сборки ракеты?
- собирать ли ракету на месте старта или доставлять собранной?
- как доставить ракету к месту старта — по земле, воде или воздуху?
- можно ли везти ракету собранной в вертикальном положении?
- ставить ли ракету на стартовое сооружение или подвешивать?
- нужна ли направляющая и насколько длинной она должна быть?
- обязательно ли размещать космодром в горах?
- нуждается ли ракета в буксирах или может взлететь самостоятельно?
- как должна стартовать ракета — вертикально или наклонно?
- кто должен дать команду на включение двигателей ракеты — человек или машина?
Сейчас, когда накоплен большой опыт создания ракетно-космической
техники, когда достоверно известно, какое наземное технологическое оборудование требуется для сборки и запуска ракет, можно обратиться к первоисточникам и сделать краткий анализ того, насколько точно авторы представляли себе
техническую сторону освоения космоса, в том числе и то, что требуется для
триумфа взлетающей ракеты над земным тяготением.
Многое ли заимствовано из фантастики во время подготовки космических полётов? Или авторы книг и фильмов старались напрасно, выдумывая проекты, не выдержавшие проверки практикой? А может, создатели настоящих
ракет совсем не интересовались «опробованной» на страницах книг и киноэкранах техникой покорителей космоса?
Изучение творческого наследия пионеров фантастической космонавтики
и сопоставление с существующими решениями позволяют нам сделать определённые выводы.
Оказалось, что в книгах и фильмах содержится достаточно много «настоящих» технических решений — некоторые ракеты действительно собирают
не только в монтажно-испытательном корпусе, но и на стартовом сооружении,
собранные ракеты действительно везут на старт вертикально, используя специальные платформы.
Часть творческих наработок фантастов использовали в изменённом виде.
Опыт показал, что ракету удобнее собирать не на 30-метровой высоте, а немного
пониже, а собранную ракету не доставляют на вертолётах, но отдельные её ступени успешно перевозятся транспортными самолётами, построечные стапели превратились в монтажно-стыковочные тележки, многокилометровые эстакады — в
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ферменные направляющие длиной 20…30 метров, буксирные ракеты — в боковые ракетные блоки или ускорители, буксирные канаты — в межблочные связи.
Кое-что оказалось нерациональным и потому осталось нереализованным. Космодромы сложно строить в горах, прокладывая эстакады по склонам
пятитысячников. Ракета, взлетающая под небольшим углом к горизонту, дольше
проходит плотные слои атмосферы, чем взлетающая вертикально. Командир
космического корабля не нажимает сам кнопку «Пуск» — процессом старта
управляет надёжная автоматика…
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Некоторые решения, описанные в фантастических произведениях о космонавтике, нашли своё применение в других областях техники.
Например, ракетные тележки, движущиеся по рельсовым путям, используются при наземной отработке летательных аппаратов — исследуются птицестойкость, работа систем аварийного покидания, воздействие звукового удара и
высокоскоростного набегающего потока.
По рельсовым путям многометровой ширины, проложенных на склоне
горы, поднимаются вверх, только не ракеты, а речные суда (и спускаются вниз
тоже), хотя скорость движения, конечно, поменьше.
Подобных примеров можно найти достаточно много.
Таким образом, видно, что научная фантастика и реальность находились
достаточно близко при создании наземного технологического оборудования космических ракет, идеи, высказанные в книгах и фильмах, во многом выглядели
вполне правдоподобно, и авторы научно-фантастических произведений внесли
свой косвенный вклад в развитие ракетно-космической техники и космонавтики.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления деятельности С.С. Щетинин – авиапромышленника, ревнителя авиационных новаций и идей в
авиастроении, в начальный период развития этого новой области техники. Приведены данные о его организационно-технической деятельности в различных
сферах авиастроения и популяризации нового технического направления. Рассмотрен эпизод о возможном участии завода С.С. Щетинина в несостоявшейся
международной авиационной неделе в Екатеринославе.
Ключевые слова: С.С. Щетинин, авиапромышленность, первые заводские самолеты, участие в выставках, Екатеринослав, Д.П. Григорович.
Анотація. Розглянуто основні напрямки діяльності С.С. Щетиніна – авіапромисловця, ревнителя авіаційних новацій та ідей в авіабудуванні, в початковий період розвитку цієї нової галузі техніки. Наведено дані про його організаційно-технічну діяльність у різних сферах авіабудування і популяризації нового
технічного напрямку. Розглянуто епізод про можливу участь заводу С.
С.Щетиніна в міжнародному авіаційному тижні в Катеринославі, що не відбувся
Ключові слова: С.С. Щетинін, авіапромисловість, перші заводські літаки, участь у виставках, Катеринослав, Д.П. Григорович
Abstract. He main directions of activity of S.S. Schetinin, an aircraft industrialist, a zealot of aviation innovations and ideas in aircraft construction, in the initial
period of development of this new field of technology, are considered. The data on his
organizational and technical activities in various areas of aircraft construction and the
popularization of a new technical direction are presented. An episode about the possible participation of the S.S. Schetinin plant in the failed international aviation week in
Yekaterinoslav is considered.
Keywords: S.S. Schetinin, aircraft industry, first factory aircraft, participation
in exhibitions, Yekaterinoslav, D.P. Grigorovich
Історія Катеринослава (Дніпра) містить багато імен, так чи інакше
пов’язаних з авіаційною і ракетно-космічною галузями. Причому контекст їхнього
життя, перебування і діяльності у Катеринославі, інколи виглядає абсолютно
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несподіваним. Серед таких особистостей, які залишили певний слід в історії авіації й в історії Катеринослава цікавою є постать Сергія Сергійовича Щетиніна.
Останнім часом в ряді засобів масової інформації з’явилися публікації, в
яких розглядаються певні напрями діяльності С.С. Щетиніна у Катеринославі у 1919
р. в якості катеринославського губернатора [15]. Зазначимо, що найширша за обсягом публікація з цього приводу віднесена до розряду політичних публікацій і її
зачином є сама її назва: За 100 лет до Коломойского. Как губернатор Екатеринослава создал «удельное княжество» с добробатами и кафешантаном. У наступному
абзаці попередником Коломойського у цьому питанні названо С.С. Щетиніна. А далі
без жодного подальшого згадування імені Коломойського надається досить широка
інформація про життя і діяльність С.С. Щетиніна в цілому, у тому числі й у Катеринославі. Причому жодного посилання на джерела автор не наводить.
Для історика науки і техніки питання щодо життя і діяльності С.С. Щетиніна є цікавим з точки зору його внеску в становлення авіаційної промисловості
Російської імперії, зв’язків з українськими авіаконструкторами, його діяльності у
війнах як авіаційного фахівця. З іншого боку ця постать надзвичайно цікава для
історії Катеринослава, враховуючи те, що навіть у такому фундаментальному
двотомному монографічному виданні як «Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси» інформація про діяльність
С.С. Щетиніна на посаді катеринославського губернатора відсутня [3].
Додає актуальності звернення до цієї постаті ще й зазначене вище зауваження щодо відсутності необхідних бібліографічних посилань на джерела,
використані в публікаціях про С.С. Щетиніна.
Метою даної публікації є короткий огляд петербурзького періоду діяльності С.С. Щетиніна в різних її сферах з наданням відповідних джерел.
В якості джерел були використані історіографічні джерела, зокрема з історії розвитку авіації Російської імперії за часів царату, архівні матеріали, а
також як сучасна періодична преса, так і преса періоду, що вивчався. Використовувалися також інтернет-ресурси.
Постать С.С. Щетиніна виглядає дещо загадковою, враховуючи те, що
фактично всі сучасні дослідники його життя і діяльності зазначають про відсутність будь-яких даних про його так званий «доавіаційний» період життя. У
публікації 2012 р. зазначається, зокрема, що «Главным источником сведений об
этом незаурядном человеке служат газетные публикации, в которых, однако,
совершенно не затрагивается «доавиационный» период жизни Сергея Сергеевича, а потому пока не удается выяснить место и время его рождения, где и когда
он учился. Даже сколько-нибудь приличная фотография С.С. Щетинина отсутствует. На основании фамилии можно предположить, что он принадлежал к
сословию российского дворянства» [18].
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Вважається, що він мав юридичну освіту. Але в період загального захоплення авіацією у 1909 р. різко змінив напрям своє діяльності. На той час в Російській імперії та й у світі авіаційної промисловості фактично не існувало. С. С.
Щетинін виявив себе як професійний менеджер, залучив до організації виробництва літаків як фінансистів (в особі купця М. А. Щербакова), так і авіаконструкторів (спочатку в особі Я. М. Гаккеля). Під назвою «Первое российское
товарищество воздухоплавания» у 1909 р. було створено акціонерне товариство.
Починалось виробництво літаків в майстерні, розташованій на Корпусній вулиці. [10]. Наприкінці 1909 р. було придбано приміщення для заводу і вже у 1910
р. відкрито перший в Російській імперії авіаційний завод. Авіаційний завод
Першого російського товариства повітроплавання отримав офіційний дозвіл
Міністерства торгівлі і промисловості на пуск заводу 15 червня 1910 р. [6] і був
офіційно відкритий 28 червня того ж року. Першими серійними літаками, які
були розроблені і випущені на цьому заводі у 1910 р., стали біплан «Росія-А»
(модифікований «Фарман») та моноплан «Росія-Б» [16].
Віддаємо належне активній організаційній діяльності С.С. Щетиніна. Він
був одним з організаторів Першого російського товариства повітроплавання,
авіаційного заводу цього товариства. У 1909 р. створив перший у Російській
імперії авіаційний журнал, який спочатку мав назву «Библиотека воздухоплавания», а з № 10 1910 р. став називатися «Вестник воздухоплавания».
При створенні журналу він керувався думкою, яка була висловлена у
зверненні «Від редакції» вже в першому номері цього журналу: «…об’єднати і в
Росії працівників повітроплавної справи, познайомити їх з досвідом інших країн, надати їм багатий практичний і теоретичний матеріал, нарешті, привернути
до цієї справи увагу широких верств читаючої публіки, – ось завдання, яке ми
ставимо собі метою» [9, с. 8].
Опікувався С. С. Щетинін і підготовкою авіаторів. Як відомо, 13 липня
1910 р. у Гатчині поряд з новим аеродромом відкрилась перша в Російській
імперії військова школа авіації. Незабаром поряд з нею С. С. Щетинін відкрив
першу приватну льотну школу «Гамаюн». Назва школи була міфологічною і
мала певний потаємний сенс. За «Словарем славянской мифологии» «Гамаюн –
віщий птах, посланник богів, їх глашатай, який співає людям божественні гімни
і передвіщає майбутнє тим, хто вміє чути таємне…» [2]. Можна достатньо впевнено висловити думку про те, що С. С. Щетинін у цій назві вбачав велике майбутнє авіації для всього людства.
Вже у 1909 р. (на початку виробничої діяльності ще навіть не заводу, а
майстерні, яка розташовувалася в орендованому каретному сараї на Коломяжському іподромі) авіаконструктор Я.М. Гаккель створив свій перший літак – біплан «Гаккель-1». У 1910 р. вже на заводі Першого російського повітроплавного
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товариства він же створив перший в Російській імперії літак-амфібію «Гаккель5». У 1910 р. на заводі, як вже зазначалося, почали виготовляти дві нові моделі
літаків: біплан «Росія-А» та моноплан «Росія-Б».
Розуміючи необхідність пропагування продукції заводу для його подальшого розвитку С.С. Щетинін починає представляти продукцію заводу на
різних виставках. Авіаційні виставки тоді ще тільки починали організовуватися,
тому продукцію він пропонує для демонстрації літаків виробництва заводу на
інших, навіть неспеціалізованих виставках, зокрема автомобільних.
Однією з перших спроб продемонструвати продукцію заводу була спроба заявити показові польоти, на наш погляд саме літака «Росія – А» на Південноросійській обласній сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці,
яка відбулася у Катеринославі з липня 1910 р. по 10 жовтня 1910 р. Авіаційний
завод Першого російського товариства повітроплавання звертався до виставкового комітету зі своєю пропозицією вже в середині червня представити на виставку аероплан, причому «завод гарантирует успешность полета аэроплана»
[17, с. 3]. Це один з перших зафіксованих контактів заводу С.С. Щетиніна з
Катеринославом, з яким доля зведе останнього у подальшому житті. Як доведено у статті [Савчук] саме на цій катеринославській виставці мав відбутися перший на теренах України міжнародний авіаційний тиждень.
Біплан «Росія-А», розроблений за одними даними на основі конструкції
літака «Фарман» [16, с. 58–60], за іншими – це гібрид французьких літаків «Фарман-3» і «Соммер» [5]. Відомо також, що він був виготовлений вже до травня
1910 р. а офіційно випробуваний 2 серпня 1910 р. Саме цей літак під час пропозиції, зробленої заводом Виставковому комітету Південноросійської обласної
сільськогосподарської, промислової і кустарної виставки, у 1910 р. випускався
на заводі. Отже можна висловити припущення, що саме його завод і мав намір
продемонструвати на авіаційному тижні у Катеринославі.
Але планований міжнародний авіаційний тиждень у Катеринославі не
відбувся, бо Розпорядчий комітет виставки не наважився на такий крок, зваживши його економічні (на їх погляд) ризики [5].
Тим не менш, вже у травні 1910 р. біплан «Росія-А» було виставлено на
3-й міжнародній автомобільній виставці у С.-Петербурзі, де він привернув велику увагу відвідувачів і фахівців: «За цей апарат воєнне міністерство нагородило
Товариство великою срібною медаллю «За насадження в Росії російської повітроплавної промисловості» [8.]. Але свій перший політ цей біплан здійснив 2
серпня 1910 р., на аеродромі в Гатчині, коли в Катеринославі відбувалася Південноросійська обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка.
Отже, у разі проведення авіаційного тижня у Катеринославі, майбутній його
губернатор міг перебувати у місті ще у 1910 р.
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У грудні 1910 р. на Першій міжнародній повітроплавній виставці у Петербурзі було успішно продемонстровано літак-амфібію «Гаккель-5», створений
на підприємстві С. С. Щетиніна. І хоча у серійне виробництво він не пішов,
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весною 1911 р. Російське технічне товариство відзначило його конструктора Я.
Гаккеля срібною медаллю». У квітні 1911 р. відбувся перший Всеросійський
повітроплавний з’їзд, на якому було також представлено аероплан авіаконструктора Я. Гаккеля.
С.С. Щетинін пропонує також послуги свого підприємства військовому
відомству й отримує бажані замовлення на постачання літаків. Всі ці успіхи він
використовує для реклами свого заводу, доводячи її до тих, хто може увійти у
коло його замовників.
Авіабудівне підприємство С.С. Щетиніна з самого початку свого існування
стрімко розвивалося, набувало за вимірами того часу широких масштабів, мало
розгалужену виробничу інфраструктуру, про що свідчить, зокрема його опис,
зроблений у 1910 р. на сторінках журналу «Вестник воздухоплавания» [11].
Незабаром йому вже не вистачало старих приміщень. До того ж його подальший розвиток і стимулювало й отримання значних замовлень від військового відомства. Тому у 1911 р. новий збиральний цех було побудовано поблизу
залізничної станції «Скачки», поряд з Комендантським аеродромом.
Цікавим моментом в діяльності заводу С.С. Щетиніна є співробітництво з
авіаконструктором з України Д.П. Григоровичем. Останній переїхав до СанктПетербургу у 1911 р. і почав там журналістську діяльність у створеному С.С.
Щетиніним періодичному виданні «Вестник воздухоплавания». Цей напрям його
діяльності проаналізований у статті В.В. Татарчука [14]. За версією В.В. Татарчука «на одному з перевезених з Києва своїх літаків він (Д.П. Григорович – Автор)
здійснив декілька вдалих польотів на Комендантському аеродромі СанктПетербурга. Їхнім свідком став засновник першого в Російській імперії авіабудівного заводу «Перше Російське товариство повітроплавання С.С. Щетінін і К°»
Сергій Щетінін, який згодом запросив молодого інженера на роботу, на посаду
керівника й технічного директора заводу» [14, с. 142]. Версія слушна, але на наш
погляд С.С. Щетинін (засновник журналу «Вестник воздухоплавания») не міг не
знати Д.П. Григоровича як співробітника журналу та авіатора й авіаконструктора.
Тим більше, що за даними дослідників Д.П. Григорович був редактором-видавцем
цього журналу. Тож, мабуть, C.C. Щетинін ще до польотів Д.П. Григоровича
приглядався до нього на предмет запрошення до роботи на заводі. Нині загальновідомим в історії авіабудування є той факт, що саме на заводі С.С. Щетиніна Д.П.
Григорович створив перший в Російській імперії гідролітак, який за багатьма
характеристиками переважав закордонні аналоги [1; 14].
Історія взаємовідносин Д. П. Григоровича та С.С. Щетиніна здавалося б
переривається з початком громадянської війни. Але існує цікава версія, яка
полягає в тому, що за часів громадянської війни «спочатку Григорович з’явився
у Катеринославі, куди його викликав С.С. Щетинін, у той час обіймавший поса51
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ду міського голови» [13] потребує ретельної перевірки, оскільки єдиним джерелом, наведеним на сайті, є стаття М. Маслова та В. Іванова [7], на яку зроблено
непряме посилання. Сумнів підсилюється ще й тим, що автор публікації невірно
вказує посаду С.С. Щетиніна. Він був не міським головою, а катеринославським
губернатором. Але ця версія заслуговує на перевірку, оскільки достеменно
відомо, шо під час громадянської війни Д.П. Григорович перебував на півдні
Російської імперії.
Розглянутий період життя і діяльності С.С. Щетиніна створює позитивний образ людини, яка фактично є одним з засновників авіабудівної промисловості в Російській імперії, людини, яка привнесла в цю сферу людської діяльності інноваційні зміни. Але в житті С.С. Щетиніна були й інші періоди, які свідчать про неоднозначність його постаті, несуть інформацію, яка оцінюється
дослідниками не тільки позитивно, але й має негативний «присмак». І ці періоди
його життя потребують подальшого дослідження.
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УДК 004.8:378
Если у человека есть мозги, он просто не
имеет морального права работать не на
себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю.
Марк Цукерберг [2]
В дипломе об окончании колледжа или даже средней школы нет крайней необходимости. Если кто-то окончил отличный
университет, это, [конечно], может быть
признаком того, что он способен на великие дела, но не факт. Посмотрите, например, на таких, как Билл Гейтс или Ларри
Эллисон, Стив Джобс. Эти парни не заканчивали колледжей, но взять их на работу
было бы отличной идеей.
Илон Маск [3]
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КРИЗИС ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Весков, П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля», г. Днепр
e-mail: evveskov@gmail.com
Аннотация. На основе анализа тенденции развития искусственного интеллекта показано его влияние в настоящем и возможное влияние в будущем на
систему образования в контексте формирования востребованных профессий.
Ключевые слова: искусственный интеллект, молодёжь, высшее образование, профессии.
Анотація. На основі аналізу тенденції розвитку штучного інтелекту показано його вплив в сьогоденні і можливий вплив в майбутньому на систему
освіти в контексті формування затребуваних професій
Ключові слова: штучний інтелект, молодь, вища освіта, професії.
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Abstract. Based on the analysis of the trend in the development of artificial intelligence, it is shown its influence in the present and its possible influence in the future
on the education system in the context of the formation of demanded professions.
Keywords: artificial intelligence, youth, higher education, profession.
Высокотехнологичные предприятия постоянно нуждаются в притоке
определённого количества молодых специалистов с базовыми классическими
узкоспециализированными знаниями. До 90-х годов прошлого столетия существовала определенная система: количество выпускников учебных заведений
могло заместить (восполнить или возместить) убыль работников с предприятий.
Стоит отметить, что это касалось как системы высшего образования, так и специализированных профессиональных учреждений, технических и гуманитарных. Но в последние 25 лет происходит разрушение устоявшегося системного
образования и одновременное снижение востребованности выпускников на
предприятиях. Последствия этого возможно осознать только с течением времени. На сегодняшний день можно сказать, что кризис в системе образования
спровоцирован следующими факторами [4]:
- возрастанием роли программирования;
- развитием средств коммуникации;
- сокращением финансирования образовательных учреждений;
- экономическим кризисом на высокотехнологичных предприятиях;
- отсутствием заказа на подготовку специалистов со стороны высокотехнологических предприятий;
- повышенной востребованностью гуманитарных специалистов в
условиях новых экономических реалий.
Ещё одной причиной кризиса можно считать демографическую ситуацию в стране в период 1990-2000-х.
В середине 90-х годов прошлого столетия начала формироваться новая реальность – информационная. Сейчас мы сами говорим, что живём в век информации. Бурно развиваются социальные сети и системы искусственного интеллекта.
Приложения на базе искусственного интеллекта дают возможность учиться в
свободное время. Студенты могут получать обратную связь от преподавателей в
режиме реального времени. Решения на основе искусственного интеллекта могут
адаптироваться в зависимости от уровня знаний учащихся, интересных тем и т. д.
Платформы на базе искусственного интеллекта предлагают виртуальных наставников для отслеживания успеваемости студентов. Различные учебные курсы
позволяют увидеть пробелы в знаниях студентов. Например, платформа Coursera
может уведомить преподавателя, если многие студенты выбрали неправильные
ответы на тот или иной вопрос. В результате у преподавателя появляется возмож56
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ность уделить внимание необходимой теме. Современные технологии, такие как
виртуальная реальность и геймификация, помогают вовлекать учащихся в учебный процесс, делая его более интерактивным.
Различные алгоритмы с поддержкой искусственного интеллекта могут
анализировать знания и интересы пользователей и предоставлять более персонализированные рекомендации и программы обучения.
На образовательных площадках много преподавателей, поэтому у студента есть возможность общаться со специалистами из других стран. Образовательные платформы с поддержкой искусственного интеллекта предлагают подходящих наставников в зависимости от опыта преподавания и навыков межличностного общения [7].
Благодаря развитию информационных технологий отмирают старые
профессии и возникают новые. Искусственный интеллект уже победил человека
в игре в го [6] и определяет востребованность будущих специальностей [1].
Вероятность замещения разных профессий автоматизацией была недавно оценена алгоритмом оксфордских учёных Фрея и Осборна: в США в зоне
высокого риска находится 47% профессий.
С вероятностью 99% к 2033 году программным роботам уступят свои места специалисты по телемаркетингу и страховые агенты, 98% - рефери, 97% кассиры, 96% - шеф-повара, 94% - официанты, 91% - экскурсоводы, 89% - пекари.
Уже сейчас онлайн-роботы заменяют новостных журналистов и пиарщиков, а механические - спасателей. Кстати, в Bloomberg News уже 30% контента
создаётся программным роботом Cyborg.
В зоне риска находятся и врачи-диагносты: компьютерный алгоритм
Watson диагностирует рак в 90% случаев, а человеческие эксперты - в 50%.
Многие профессии не исчезнут, но изменятся и перейдут в цифру.
Например, к 2033 году специалисты по дизайну могут стать дизайнерами виртуальных миров, экскурсоводы смогут вести экскурсии по таким мирам, а журналисты и редакторы – создавать и запускать сценарии приключений героев таких
цифровых вселенных. Спасатели и военные будут управлять роботами дистанционно, а врачи освоят телемедицину, что в совокупности с диагностическими
алгоритмами и 3D-печатью искусственных органов повысит эффективность
лечения в десятки раз [5].
Много известных людей стали успешными благодаря развитию информационных технологий (Марк Цукерберг, Илон Маск и т.д.). При этом они (как
правило) либо имеют неоконченное высшее образование, либо не получали его
вовсе. Многие работодатели прямо говорят о том, что им важно не наличие
диплома, в навыки специалистов.
57
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В отличие от классических методов получения знаний через систему
учебных учреждений, в новых реалиях многие дисциплины (преимущественно
программирование) можно освоить и без них.
Что же делать? Трансформироваться.
Специалистам и студентам надо начать изучать информационные технологии и автоматизацию как можно скорее. Главным вызовом для человека будет
не только изучение интерфейсов программных роботов и платформ автоматизации, но и умение мыслить как искусственный интеллект. Без этого управлять им
не получится [5].
Потребность высокотехнологичных предприятий в узко специализированных специалистах будет востребована до тех пор пока искусственный интеллект будет учиться этим специальностям. По факту сейчас работа узко специализированных специалистах сводиться к следующим функциям: постановка
задачи, контроль выполнения и анализ результатов. Сам счет и процессы визуализации выполняет компьютер.
Выводы
В каждой индустрии потребуются свои особые навыки, но, по мнению
авторов, будут три ключевых вида профессий и универсальный набор цифровых
компетенций, важных для любых отраслей [5]:
1. Архитекторы автоматизации. Для них важны системное и последовательное мышление и опыт создания алгоритмов процессов (сценариев автоматизации). Эти алгоритмы будут загружаться в программных роботов, которые на
их основе будут самообучаться и создавать комплексные, масштабируемые
процессы автоматизации.
2. Аналитики Big Data. Их задачами будут быстрый поиск и процессинг
больших объемов данных, находящихся в онлайн-доступе, и умение на основе
извлеченных инсайтов определять тренды будущего. Именно аналитики будут
формировать спрос на развитие прикладных и узкоспециализированных систем
искусственного интеллекта в области Big Data для каждой индустрии.
3. Пользователи прикладных систем искусственного интеллекта. Им будет необходимо умение взаимодействовать с интерфейсами программных роботов и цифровых платформ в своей индустрии [5].
Живое общение в процессе обучения искусственный интеллект заменить
пока не может [8], однако это вопрос времени.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ РДТТ»
В.С. Козин, Институт технической механики НАНУ и ГКАУ, г. Днепр,
Л.В. Болонская, ГП «КБ «Южное», г. Днепр, Украина

vako@email.ua
Аннотация. Основной проблемный вопрос – устаревшие методики преподавания, устаревшие методические пособия и учебники. Например - методическое пособие Гумницкий В.П. Основы теории горения твёрдых топлив : учебное пособие / В.П. Гумницкий, А.П. Арестов, В.Н. Серебрянский – Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1993. – 163с. Устаревшая физическая модель горения. Ошибочность термина «К-фаза». Бедное оснащение лабораторных работ.
Недостаточность внимания термогазодинамике внутрикамерных процессов в
РДТТ. Устаревшие сведения о роли и месте лучистого теплообмена в камере
сгорания на основании книги Зельдович Я.Б., Лейпунский О.И., Либрович В.Б.
Теория нестационарное горение пороха. М.: Наука, 1973. Терминологические
погрешности в учебнике Присняков В. Ф. Динамические характеристики ракетных двигателей на твердом топливе: учебное пособие / В. Ф. Присняков. – Днепропетровск, 1979. – 114 с. и последующих изданий этой книги. Актуальность
для кафедры двигателестроения физико-технического факультета Днепровского
национального университета. Необходимость издания новых книг и брошюр по
этому курсу.
Ключевые слова: ГОРЕНИЕ, РДТТ, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН,
КАМЕРА СГОРАНИЯ, АЛЮМИНИЙ, ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ
Анотація. Основне проблемне питання - застарілі методики викладання,
застарілі методичні посібники та підручники. Наприклад - методичний посібник
Гумницький В.П. Основи теорії горіння твердих палив: навчальний посібник /
В.П. Гумницький, А.П. Арестів, В.Н. Серебрянський - Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1993.- 163с. Застаріла фізична модель горіння. Хибність терміна
«К-фаза». Бідне оснащення лабораторних робіт. Недостатність уваги до термогазодинаміки внутрішньокамерних процесів в РДТП. Застарілі відомості про
роль і місце променистого теплообміну в камері згоряння на підставі книги
Зельдович Я.Б., Лейпунський О.І., Либрович В.Б. Теорія нестаціонарне горіння
пороху. М .: Наука, 1973. Термінологічні похибки в підручнику Присняков В. Ф.
Динамічні характеристики ракетних двигунів на твердому паливі: навчальний
посібник / В. Ф. Присняков. - Дніпропетровськ, 1979. - 114 с. і подальших ви60
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дань цієї книги. Актуальність для кафедри двигунобудування фізико-технічного
факультету Дніпровського національного університету. Необхідність видання
нових книг і брошур за цим курсом.
Ключові слова: ГОРІННЯ, РДТП, ПРОМЕНИСТИЙ ТЕПЛООБМІН,
КАМЕРА ЗГОРЯННЯ, АЛЮМІНІЙ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ
Abstract. The main problematic issue is outdated teaching methods, outdated
teaching aids and textbooks. For example - the methodological manual Gumnitsky V.P.
Fundamentals of the theory of solid fuel combustion: textbook / V.P. Gumnitsky, A.P.
Arestov, V.N. Serebryansky - Dnipropetrovsk: Edition DDU, 1993.– 163p. Outdated
physical combustion model. The fallacy of the term "K-phase". Poor laboratory
equipment. Lack of attention to thermogasdynamics of intrachamber processes in solid
propellant rocket motors. Outdated information about the role and place of radiant heat
transfer in the chamber combustion based on the book Zeldovich Ya.B., Leipunsky OI,
Librovich VB. The theory of unsteady combustion of gunpowder. M .: Nauka, 1973.
Terminological errors in the textbook Prisnyakov VF Dynamic characteristics of solid
fuel rocket engines: a tutorial / VF Prisnyakov. - Dnepropetrovsk, 1979 .-- 114 p. and
subsequent editions of this book. Relevance for the Department of Engine Engineering
of the Physics and Technology Faculty of the Dnieper National University. The need to
publish new books and brochures for this course.
Keywords: COMBUSTION, SPRM, RADIANT HEAT TRANSFER,
CHAMBER COMBUSTION, ALUMINIUM, ENERGY FOR MAKING MORE
ACTIVE
С учётом того, что в КБЮ последнее время появились работы по оборонной
тематике, особое значение приобретает качественная подготовка студентов кафедры
двигателестроения ФТФ ДНУ по курсу «Проектирование РДТТ». Основной проблемный вопрос – устаревшие методики преподавания, устаревшие методические
пособия и учебники. Например - методическое пособие Гумницкий В.П. Основы
теории горения твёрдых топлив : учебное пособие / В.П. Гумницкий, А.П. Арестов,
В.Н. Серебрянский – Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1993.– 163с. Это методическое пособие содержит устаревшую модель горения в канале заряда ракетного
двигателя твёрдого топлива, согласно которой в частице алюминия, в процессе её
появления на поверхности топлива происходит кипение жидкого алюминия, его
парообразование и разрыв оболочки частицы газообразным алюминием. Парообразный алюминий попадает в газовую среду продуктов сгорания твёрдого топлива, где
почему-то конденсируется. В экспериментах Миланского политехнического университета, [1] образцы топлива размером 4,5х4,5х30 мм сжигали в среде азота в бомбе
с окнами (закрытыми бронестеклом). Измерения скорости горения проводились в
диапазоне давлений 1 – 70 атм с использованием автоматизированной системы
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обработки изображений, зарегистрированных скоростной видеокамерой. На кадрах
было видно, как из трещин частиц металлического горючего выливается горящий
жидкий алюминий. При этом расплав не кипит и не испаряется. Сила поверхностного натяжения горящего жидкого алюминия такова, что испарение этого вещества не
происходит. Не происходит и конденсация его в жидкое состояние. Частицы жидкого алюминия разбрызгиваются потоком продуктов сгорания топлива и уносятся
вместе с ним. Следовательно, термин «К-фаза» является ошибочным.
Упомянутые выше эксперименты Миланского политехнического университета показывают, насколько бедной и технически отсталой является лабораторная база физтеха ДНУ по сравнению с иностранным ВУЗом.
Кроме того, исследованиями последнего времени, [2], установлено, что
одной из особенностей горения смесевого ТРТ с добавками алюминия является
слияние (агломерация) расплавленных частиц металла и его оксида в поверхностном слое горящего топлива в капли, размер которых на порядок превышает
размеры исходных частиц металла [2]. Но, вопреки этому утверждению, приведенные в [2] примеры свидетельствуют об увеличении размеров частиц только в
7,5 раза. Это оказывает непосредственное влияние на лучистый теплообмен в
камере сгорания РДТТ, которому в книге Зельдович Я.Б., Лейпунский О.И.,
Либрович В.Б. Теория нестационарное горение пороха. М.: Наука, 1973, уделялось недостаточно внимания. В указанной книге говорилось, что учёт лучистого
теплообмена в КС РДТТ даёт прибавку к скорости горения приблизительно на
10%. В упомянутых экспериментах с микродисперсным и наноалюминием, [1],
скорость горения топлива увеличивалась в два раза. Моими расчётными исследованиями, [3], было показано, что горящие частицы алюминия можно рассматривать как полуволновые вибраторы электромагнитного теплового излучения
инфракрасного диапазона. Размеры полуволновых вибраторов получаются в
результате агломерации. В канале заряда происходит появление дополнительной, по отношению к теплопередаче и конвективному теплообмену, энергии
активации испарения (возгонки) окислителя под действием инфракрасного
излучения, чем и объясняется увеличение скорости горения ТРТ.
К сожалению есть терминологические погрешности и в учебнике Присняков В.Ф. Динамические характеристики ракетных двигателей на твердом
топливе : учебное пособие / В.Ф. Присняков. – Днепропетровск, 1979. – 114 с. и
последующих изданиях этой книги, обусловленные также недостаточным вниманием к вопросам лучистого теплообмена в РДТТ. В этой книге и в последующих её изданиях есть раздел касающийся волн энтропии, хотя, по сути, в нём
речь идёт о лучистом теплообмене в КС РДТТ. Просто волны энтропии не существуют, так как в природе нет волн массообмена. Но «волны энтропии теплового излучения» - совершенно официальный термин, использующийся в спра62
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вочниках и книгах по лучистому теплообмену, [4]. Далее в этом же учебнике
есть раздел, посвящённый лучистому теплообмену, в котором приведена формула для вычисления некоей «длины поглощения». Если между словами «длины» и «поглощения» вставить слово «волны», то всё становится на свои места и
смысл формулы понятен. Тепловое излучение имеет волновую природу и смысл
терминов «волны энтропии теплового излучения» и «длина волны поглощения»
будут понятны студентам. Кроме того, в учебнике В.Ф. Приснякова, как и во
многих других книгах по этой специальности, предлагается расчитывать энергию теплового излучения по формуле Стефана-Больцмана, которая строго применима только для абсолютно чёрного тела, [5]. На практике, и результаты
расчётов в КБ «Южное» это показывают, применение формулы СтефанаБольцмана даже с эмпирическими показателями степени и эмпирическими
коэффициентами даёт очень большую погрешность вычислений. Более точные
результаты даёт вычисление по формуле Вина для радиационной темпратуры,
которая получается пересчётом обычной температуры, [6].
Приведенные выше примеры свидетельствуют об устарелости знаний,
преподаваемых сейчас студентам по курсу «Проектирование РДТТ». Преподаватели кафедры двигателестроения физико-технического факультета Днепровского национального университета заинтересованы в переиздании учебной литературы для студентов с учётом последних результатов научных исследований
по этому предмету. Необходимо найти издателя или спонсора, который возьмётся за такое полезное дело.
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Аннотация. Рассмотрена методика различных мотиваций к образованию
на занятиях, связанных с использованием информационных систем и технологий, сочетание группового и индивидуального образования.
Ключевые слова: индивидуальное, групповое, дистанционное образование, групповые разработки.
Анотація. Розглянуто методику різних мотивацій до освіти на заняттях,
які пов’язані з використанням інформаційних систем і технологій, поєднання
групової та індивідуальної освіти.
Ключові слова: індивідуальна, групова, дистанційна освіта, групові розробки.
Abstract. The methodology of various motivations for education in the
classroom related to the use of information systems and technologies, the combination
of group and individual education is considered.
Keywords: individual, group, distance education, group development.
На сучасному етапі розвитку суспільства людину всюди супроводжують
електронні (комп'ютерні і комунікаційні) технології та інформаційні системи.
Вони стали невід'ємною частиною сучасної продукції і основою наданих сервісних освітніх послуг. Без інформаційних систем і технологій стало неможливо
організувати успішну роботу підприємств. Інформаційні системи активно впроваджуються в усіх сферах діяльності – в процеси проектування, конструювання,
технологічної підготовки і виробництва продукції, планування, обліку, контролю робіт, аналізу їх результатів. В даний час освіта студентів будь-якої спеціальності неможлива без практичних занять з ознайомлення з різними інформаційними системами (ІС) і інформаційними технологіями (ІТ).
Перед сучасним педагогом стоїть безліч завдань. І найперші з них – розвиток професійних здібностей студента, формування особистості, компетентності майбутнього фахівця.
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Згідно статті 50 Закону України «Про вищу освіту», освітній процес у
закладах вищої освіти здійснюється за такими формами:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у закладах вищої освіти є:
1) лекція;
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
3) консультація.[1]
Форми навчання та виховання – це способи організації педагогічного
процесу. Вони змінюються залежно як від змісту навчання і виховання, так і від
зовнішніх умов і факторів, що не відносяться безпосередньо до змісту.
Для середньовічної школи характерна була індивідуальна форма навчання. Учні різного віку, маючи різну підготовку, в один і той же час виконували
різні завдання. У братських школах, які отримали поширення в Чехії, в Україні і
в Білорусії, заняття велися за розкладом: учні розбивалися на групи за характером роботи, за ступенем просування в знаннях. Ця класно-урочна форма навчання вигідно відрізняла братські школи від інших навчальних закладів.
У XVII ст. Я.А. Коменський затвердив основи уроку, надавши йому предметне значення. Основні педагогічні ідеї: загальне навчання, ідеї дисципліни,
поняття шкільного року, дидактичні принципи, класно-урочна система. Коменський вважав, що навчання потрібно здійснювати в школі за допомогою: загальношкільного плану, класно-урочної організації, навчання з 6 років, перевірки
знань, заборони пропускати уроки, підручників для кожного класу.
Подальший свій розвиток урок отримав у вченні І.Ф. Гербарта і його послідовників. У XX ст. висувається багато нових форм навчання. Найбільшого
поширення набув Дальтон-план (за назвою міста в штаті Массачусетс), створений і затверджений Оленою Паркхерст. Заняття з Дальтон-плану виключали
колективну роботу вчителя з учнями в класі. Учитель виступав в ролі консультанта та порадника. Він щодня давав навчальне завдання індивідуально кожному учню, вказував йому приблизний план навчальної роботи на день і рекомендував найбільш раціональні методи для виконання цього завдання. Учневі надавалася свобода у виборі занять (математика, природознавство тощо) та в розподілі навчального часу. Враховувалася робота учнів за допомогою складної системи карток. У дещо зміненому вигляді (бригадно-лабораторний метод) форма
Дальтон - плану була прийнята і в наших школах, технікумах і вузах (20-ті і
початок 30-х років XX ст.). Бригади учнів на чолі з бригадирами з їхнього середовища отримували на 2-4 тижні навчальне завдання, в якому вказувалася на65
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вчальна література, завдання, вправи і контрольні запитання. У процесі виконання завдання вчитель консультував учнів в скрутних випадках. На заключних
заняттях зі звітом про роботу бригади виступали найбільш активні учні і бригадир. За їхніми відповідями оцінювалася робота всієї бригади в цілому. Це негативно позначалося на знаннях більшості учнів, породжувало знеосібку і безвідповідальність в навчально-виховній роботі. [2]
Особливість сьогоднішньої освіти полягає у використанні тих розширених технічних можливостей, які надають наука і техніка. Це не означає, що
сьогодні студент повинен навчитися мислити і шукати інформацію, а не повинен отримати глибокі знання в вузі в поєднанні з виробництвом. Цьому всьому
необхідно вчити в комплексі. Реформа полягає в зміні процесу освіти з урахуванням і застосуванням можливостей різних інформаційних технологій
В даний час загальновизнаними є такі форми освітньої роботи:
колективні – лекція, на якій пояснюється або закріплюється новий матеріал;
групові – екскурсія, лабораторна робота, семінарське заняття, гурток;
індивідуальні – самостійна робота, домашнє завдання, курсова, дипломна робота.
У освітньому процесі всі форми органічно поєднуються. Групова робота
студентів є важливою умовою підвищення ефективності колективної роботи.
Успішність індивідуальної роботи знаходиться в прямій залежності від колективної і групової форм діяльності.
Студенти Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету ім.О.Гончара демонструють навички
командної роботи не тільки при виконанні лабораторних занять, а й участі у
хакатонах. Так, на базі Noosphere Engineering School в жовтні 2018 року в м.
Дніпро вiдбувся NASA Space Apps Challenge – мiжнaрoдний щoрiчний хaкaтoн.
Серед учасників була команда студентів коледжу, яка продемонструвала навички групової роботи, захист роботи перед членами журі – в майбутньому набутий
досвід допомагає при захисті курсового, дипломного проекту. В 2019 році серед
200 учасників було 20 студентів талановитої молоді фахового коледжу, які
представляли шість команд, до участі були запрошені студенти третього та
четвертого курсів.
В листопаді 2019 року на базі Noosphere Engineering School в м. Дніпро
проходив четвертий космічний турнір STAR TRACK 2019. Студенти в складі
чотирьох груп демонстрували свої розробки журі та злагодженість команди.
При виконанні завдань студентська молодь використовувала сучасні інформаційні технології – мережу Інтернет, спеціалізоване програмне забезпечення.
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В даний час у зв’язку з епідемією широко висвітлюються та використовуються питання дистанційного навчання, розглядаються варіанти навчання в
режимах on-line та off-line. В режимі on-line викладач і студент безпосередньо
спілкуються. У режимі off-line запитання студентів накопичуються на сервері
вузу, і до певного дня викладач готує на них відповіді.
Для дистанційного навчання викладачами фахового коледжу використовуються такі сервіси як Google клас, Online test Pad, Modular Object–Oriented
Dynamic Learning Environment.
Google Клас – це безкоштовний набір інструментів для роботи з електронною поштою, документами і сховищем. Розроблено цей сервіс разом з викладачами, щоб допомогти їм економити час, легко організовувати заняття і
ефективно спілкуватися з студентами.
Оnline Test Pad – безкоштовний універсальний конструктор, за допомогою якого можна створити цілу палітру цифрових навчальних завдань: тестів,
кросвордів, сканвордів, опитувань, логічних ігор, діалогів тощо.
Конструктори тестів займають особливе місце. Вони значно допомагають викладачу в організації оперативного контролю знань.
Освітній проект «На Урок» сьогодні дає можливість створення онлайнтестів. При завдані тестів формується код доступу та зв'язок з Google Клас.
Використовуючи ресурс викладач має можливість застосовувати завдання як
для студентської групи так і вибірково для окремих учасників тестування.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою
управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або
просто платформою для навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання,
в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних
класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.
Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система. Вона не лише
безкоштовна сама, а й не потребує для своєї роботи жодного платного програмного забезпечення. Тобто кожний навчальний заклад може впровадити у себе не
просто безкоштовну і найбільш досконалу, а ще й абсолютно ліцензійну систему, не витративши жодної копійки на придбання програмного забезпечення.
При цьому він може вносити зміни у код у відповідності до своїх потреб. Сьогодні в фаховому коледжі ця система активно впроваджується викладачами, як
один із способів дистанційного навчання.
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Освітній ресурс IT-Universe дає можливість студентам активно брати
участь on-line в вирешені олімпіадних завдань тобто максимально перевірити
набуті знання та придбати навички роботи з тестуючими інформаційними системами.
При організації навчання із застосуванням електронних навчальних матеріалів відкривається практично безмежне поле для творчого пошуку викладачів. Для цього вуз повинен бути відповідним чином технічно оснащений: необхідно мати засоби розробки електронних навчальних курсів, а також засоби
зв'язку зі студентами через локальну або глобальну мережу. Досить складно
навчати моделюванню, проектуванню коли необхідно безпосередньо на
комп’ютері показувати студенту ті або інші можливості програмного пакету.
Комплекс інформаційних систем і інформаційних технологій дає змогу
ефективно використовувати можливості Фахового коледжу ракетно-космічного
машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, створити сприятливе освітнє середовище для здобуття студентами повноцінної сучасної освіти та власної самореалізації з подальшим навчанням у університеті, академії, зв’язком з виробництвом, забезпечити можливість педагогічним працівникам як найкраще проявити свої здібності та таланти.
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УДК 629.78
ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМАТИКА СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ю.А. Прокопчук
Институт технической механики НАНУ, г. Днепр
e-mail: itk3@ukr.net
Аннотация. Исследования в области когнитивных технических систем
сосредоточены на разработке машин, роботов и систем, которые способны
автономно воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с ней, как
живое существо. Эта область исследований включает такие области, как ИИ,
робототехника, когнитивные сети, машинное обучение, обработка изображений
и компьютерная графика, моделирование и т.д. В докладе рассматривается
математическое и программное обеспечение критически важных целенаправленных систем, для которых важна гибкость в условиях ограниченных ресурсов
и радикальной неопределенности, но неприемлемы отказы функционирования.
Обосновывается необходимость глубокой интеллектуализации критических
систем космического назначения.
Ключевые слова: когнитивные технические системы, когнитивные вычисления, парадигма предельных обобщений
Анотація. Дослідження в області когнітивних технічних систем зосереджені на розробці машин, роботів та систем, які здатні автономно сприймати
навколишнє середовище і взаємодіяти з нею, як жива істота. Ця область досліджень включає такі області, як ШІ, робототехніка, когнітивні мережі, машинне
навчання, обробка зображень і комп'ютерна графіка, моделювання і т.д. У доповіді розглядається математичне і програмне забезпечення критично важливих
цілеспрямованих систем, для яких важлива гнучкість в умовах обмежених ресурсів і радикальної невизначеності, але неприйнятні відмови функціонування.
Обґрунтовується необхідність глибокої інтелектуалізації критичних систем
космічного призначення.
Ключові слова: когнітивні технічні системи, когнітивні обчислення, парадигма граничних узагальнень
Abstract. Research in the field of cognitive technical systems focuses on the
development of machines and robots that are able to perceive their environment
autonomously and to interact with it like a living being. This field of research includes
such areas as Autonomous Intelligent Systems, Intelligent and Distributed Systems,
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Autonomous Perception and Decision Making, Cognitive/Urgent Computation,
Cyber-Physical Systems, System of Systems (SoS), Artificial Intelligence (AI), AI
Assistants, SenseMaking Platform, Digital Twin Technology: the software Virtual
Satellite, Cognitive Operational Systems, VR/AR, Neuromorphic Engineering,
Cognitive Systems Engineering, Cognitive Engines, Cognitive Networks/Internet,
Space Robotics, Machine Learning, Big Data Calculus, Data Science Machine
Eliminates Human Intuition, Image Processing and Computer graphics, NLP, and
simulation. The report examines the mathematical and software support of critical
systems. The necessity of deep intellectualization of critical systems for space
purposes is substantiated.
Keywords: cognitive technical systems, cognitive computing, paradigm of
limiting generalization
Введение. Успех в выполнении амбициозных задач в области аэронавтики и космических миссий требует решения сложных технических задач, основанных на проверенных способностях, а также разработке новых возможностей.
Эти новые возможности возникают в результате разработки новых передовых
технологий (key crosscutting technologies). Одними из ключевых сквозных технологий определяющих развитие космических технологий будущего являются
интеллектуальные информационные технологии, искусственный интеллект,
когнитивные технологии, включая создание автономных и робототехнических
систем [1 - 10].
Исследования в области когнитивных технических систем (Cognitive
Technical Systems - CTS) направлены на разработку «думающих машин»
(Thinking Machines: Building Machines that Learn and Think Like People), КА,
ИИ-ассистентов и роботов, которые способны автономно воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с ней, как живое существо [2, 5, 6, 7, 9].
Для CTS необходимо быстро и качественно обрабатывать большие объемы
данных, выявлять сложные связи и зависимости, а по алгоритмам, близким к
человеческому мышлению, вырабатывать варианты решений, чтобы специалисты могли быстро сделать выбор нужных действий. Эта область исследований включает в себя, в частности, такие области: ИИ, кибер-физические системы, платформы SenseMaking, технологию цифровых двойников, Cognitive
Operational Systems (COS), VR/AR, инженерию нейроморфных систем, космическую робототехнику, ML, компьютерное зрение, HMI, когнитивное моделирование и т.д.
В докладе обсуждаются актуальные вопросы развития когнитивных космических технологий в Украине. Особую актуальность данная проблематика
приобрела в связи с обсуждением Концепции ГКАУ «Космічна екосистема як
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драйвер росту економіки та гарантія національної безпеки України», а также
международным проектом «Лунная деревня» (Moon Village), в реализации которого активное участие принимает и Украина. Поскольку интеллектуализация
всех сфер деятельности, включая космос, становится решающим аргументом
технологического превосходства трудно переоценить данное направление в
свете рубрик конференции: «Аэрокосмическое образование молодежи и вузовская наука. Перспективные инновационные проекты», «Философия и Космос».
Примеры CTS: IBM Watson IoT. CIMON - первый ИИ-ассистент в космосе (использует Watson); экспериментальный КА Deep Space 1 (как часть
программы НАСА «Новое Тысячелетие»); Cooperative and Cognitive
Architectures for Satellite Networks (CO2SAT), Cognitive Satellite Constellations:
Spectrum Sensing in Cognitive SatComs (Cognitive beamforming for spectral
coexistence of hybrid satellite systems; Dynamic spectrum management in
cognitive satellite systems), Satellite Cognitive Communications [3]: Architecture
for Cognitive Networking within NASA’s Future Space Communications
Infrastructure [4] (A cognitive network can accurately, autonomously, intelligently,
and rapidly adapt to a continuously/dynamically changing communication
environment; система должна быть достаточно интеллектуальной, чтобы не
только функционировать в номинальных условиях, но и адаптироваться к
неожиданным ситуациям, а также реорганизовываться или адаптироваться для
выполнения ролей, изначально не предназначенных для системы или явно не
запрограммированных), Self-optimized Cognitive Network of Networks; Robotics
and AI-Enabled On-Orbit Operations With Future Generation of Small Satellites;
NASA Humanoid Robot Electronics Systems [5], Robonaut, Canadarm, луноходы
и марсоходы, DFKI Robotics, ракета Epsilon; МКС с ИИ-ассистентами; "Лунная деревня" населенная ИИ-агентами / роботами. Примером аэрокосмической
компании, разрабатывающей спектр CTS, является Intuitive Machines (USA).
PhD автора (1987 г.) посвящена разработке шагающих роботов для исследования других планет.
Дорожные карты технологий НАСА как пример инструментов эффективного технологического планирования. Перспективные кандидаты на
новые технологии, которые помогут НАСА в выполнении его необычных задач,
указаны в дорожных картах НАСА 2015 года (15 направлений). В 2020 году
была разработана уточненная таксономия технологий (17 направлений) [1].
Дорожные карты являются основополагающим элементом Стратегического
плана инвестиций в технологии (Strategic Technology Investment Plan - STIP), в
котором излагается стратегия разработки технологий, необходимых для выполнения миссии НАСА и достижения национальных целей. STIP определяет приоритетность технологических кандидатов в дорожных картах и обеспечивает
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руководящие принципы для инвестиций в технологии. На приоритизацию технологий НАСА сильно влияют рекомендации Национального исследовательского совета (National Research Council).
Инвестиции НАСА в технологии отслеживаются и анализируются в
TechPort [1], веб-системе, которая служит интегрированным источником технологических данных НАСА и инструментом поддержки принятия решений. Вместе, дорожные карты, STIP и TechPort предоставляют НАСА возможность
управлять портфелем технологий по-новому, согласовывая инвестиции директората миссии в технологии для минимизации дублирования и снижения затрат,
обеспечивая при этом критически важные возможности, которые поддерживают
миссии, коммерческую промышленность и в более длительной перспективе
Национальные потребности. Важно отметить, что развитие перспективных
технологий НАСА приводит к появлению приложений для населения в целом,
включая устройства, улучшающие здоровье, медицину, транспорт, общественную безопасность и потребительские товары.
Семнадцать отдельных дорожных карт технологических областей
(Taxonomy Areas – TX) представляют собой набор документов, в которых рассматривается широкий круг необходимых технологических кандидатов и путей
развития на следующие 15 лет (2020–2035 годы). Среди всех TX выделим те,
которые имеют непосредственное отношение к теме «интеллектуальные / когнитивные технические системы» космического назначения [1]:
TX02: Flight Computing and Avionics; TX04: Robotic Systems (This area covers technologies for robotic systems that will be leveraged as science explorers, precursor explorers preceding crewed missions, as crew helpers, as EVA mobility aids, and as
caretakers of unattended assets); TX06: Human Health, Life Support, and Habitation
Systems; TX08: Sensors and Instruments; TX10: Autonomous Systems (This new area
covers technologies that (in the context of robotics, spacecraft, or aircraft) enable the
system to operate in a dynamic environment independent of external control); TX11:
Software, Modeling, Simulation, and Information Processing (This area covers
modeling, simulation, and information technology as well as software technologies that
increase NASA’s understanding and mastery of the physical world and are the basis of
new solution paradigms across the breadth of NASA’s missions); TX17: Guidance,
Navigation, and Control (GN&C) (This area covers the unique GN&C system technologies that enable new missions; reduce cost, schedule, mass or power while maintaining
or improving GN&C performance; improve system safety and longevity; or reduce
environmental impact of aerospace vehicle operations).
Поскольку именно когнитивные технологии призваны обеспечить максимальную (полную) автономию космических систем [8, 10], приведем фрагмент таксономии для «TX10: Autonomous Systems» [1]:
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TX10 Autonomous Systems
TX10.1 Situational and Self Awareness
TX10.1.1 Sensing and Perception for Autonomous Systems
TX10.1.2 State Estimation and Monitoring
TX10.1.3 Knowledge and Model Building
…
TX10.2 Reasoning and Acting
TX10.2.1 Mission Planning and Scheduling
TX10.2.2 Activity and Resource Planning and Scheduling
TX10.2.3 Motion Planning
…
TX10.3 Collaboration and Interaction
TX10.4 Engineering and Integrity
TX10.X Other Autonomous Systems
В каждом разделе и подразделе приводится определение (суть технологии), и даются примеры технологий. Предварительный вывод состоит в том, что
«NASA Technology Taxonomy» может быть использована для таксономии национальных исследовательских и образовательных проектов/курсов.
Основная цель когнитивных вычислений - разработать цифровую
модель, способную имитировать процессы мышления человека. Когнитивный
движок (cognitive engine) отвечает за реализацию функциональности когнитивной системы. В настоящее время когнитивные движки используются как самоорганизующийся механизм управления в различных областях, таких как компьютерные сети, Интернет вещей (IoT) и робототехника (пример – IBM Watson,
CIMON). Это связано с тем, что алгоритмы управления в этих областях являются очень сложными, и поэтому модели человеческого мышления в виде цифровых моделей необходимы для быстрого и точного принятия решений. В докладе
суммируются проблемы, возникающие при разработке когнитивных движков.
Затем рассматривается ряд теоретических и прикладных задач по разработке
когнитивного движка для операционной системы CTS [7 - 9].
В докладе обсуждается новая методология построения когнитивной операционной системы (COS CTS), которая основана на парадигме предельных
обобщений [10]. Методология включает машину анализа и интеграции данных,
имитирующую человеческую интуицию. Основой COS является «искусственный коннектом» CTS, который обеспечивает тотальный аудит и прогноз информационных потоков. Основная задача COS CTS – обеспечить максимальную
гибкость, скорость реакции и живучесть в условиях ограниченных ресурсов и
радикальной неопределенности (когда неизвестны статистические закономерности) [8].
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Предложена методология формирования перспективных распределенных систем управления и диагностики для CTS космического назначения на
основе реконфигурируемой и самонастраивающейся COS [7]. Такой подход
позволяет решать чрезвычайно сложные задачи в режиме реального времени и в
сотрудничестве с людьми. Иного подхода к управлению сложностью и реализации полной автономии нет.
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Аннотация. В работе рассмотрены основные тенденции и технологии в
оформлении современных интерьеров помещений, в том числе вопросы использования натуральных и легко утилизируемых материалов, ресурсосберегающих
технологий, декоративных и цветовых решений, качества освещения.
Ключевые слова: экотехнологии, интерьер, утилизация, сырье, элементы декора.
Анотація. В роботі розглянуті основні тенденції і технології в оформленні сучасних інтер’єрів приміщень, в тому числі питання використання натуральних матеріалів та тих, що легко утилізуються, ресурсозберігаючих технологій, декоративних та колірних рішень, якості освітлення.
Ключові слова: екотехнології, інтер’єр, утилізація, сировина, елементи
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Abstract. The paper considers the main trends and technologies in the design
of modern interiors of premises, including the use of natural and easily recyclable
materials, resource-saving technologies, decorative and color solutions, and the
quality of lighting.
Keywords: eco-technologies, interior, utilization, raw materials, decorative
elements.
Сучасна людина, що оточує себе новітньою технікою, синтетичними матеріалами та відмовляє собі у необхідному відпочинку, сповільненні темпів
роботи, прагне створити у своєму помешканні затишне та близьке до природного середовище. Крім цього, сьогодні виникають питання щодо якості та впливу
на людину матеріалів оздоблення інтер’єрів. Створення комфортного, безпечного та близького до природніх екосистем помешкання і є однією із основних
задач екодизайну як нового сучасного інтер’єрного стилю.
В першу чергу екологічні приміщення характеризуються використанням
натуральних та безпечних для людини матеріалів (мал. 1), а саме деревини,
натурального каменю, кераміки, скла, бавовни, вовни, льону, шкіри тощо.
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Мал. 1. Деревина в екологічному інтер’єрі приміщення [1]

Крім цього, важливої уваги дизайнери приділяють можливості подальшої утилізації матеріалів, адже після відпрацювання свого строку служби меблі
та оздоблювальні матеріали будуть змінені. Природні матеріали без домішок,
наприклад, деревина, легкі в утилізації. Вони можуть стати енергетичним ресурсом. Будівельні відходи із врахуванням їх складу повторно використовуються
у формуванні доріжок, проходів, додаються до матеріалів асфальтного та бетонного покриття, застосовуються для ремедіації територій. В той же час є
матеріали, що важчі в утилізації. Наприклад, для переробки полімерів необхідно
обладнати цілий міні-цех, слідкувати за температурою розм’якшення та плавлення відходу, не допустити процесу випаровування, що спричинить потрапляння до атмосферного повітря летких токсичних сполук. Відпрацьовані меблі
із тирси або тирсоплит із застосуванням в якості зв’язуючого продуктів нафтопереробки при термічній обробці або спалюванні стануть джерелом токсичних
викидів. Тому актуальними є тенденції оздоблення приміщень натуральними та
легкими у переробці матеріалами.
Освітлення приміщень зазвичай використовують суміщене із поєднанням природного та штучного. В екодизайні перевагу надають природному. Тому
основною задачею екотектури будівель є виділення великих площ для вікон та
інших джерел природного світла (мал. 2).
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Мал. 2. Застосування великих площ для джерел природного світла [2]

Рисами екодизайну також сьогодні виступають плавні форми і лінії, ескізи і малюнки із зображенням природи, зокрема квітів (мал. 3) та зелений колір,
що розслаблюють людину і віддалено нагадують природні екосистеми. Також
переважають деревинні, пастельні тони, кольори води та природного каменю, у
якості основи актуальні білий, молочний, піщаний, сірий (в поєднанні декількох
відтінків), пило-синій, світло-блакитний [3].

Мал. 3. Зображення квітів в екодизайні [3]
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Інтер’єри доповнюються об’єктами декору із нетрадиційної сировини:
целюлози, паперу, застарілих речей (стиль шеббі шик), рослинної сировини
(очерет, кукурудза, бамбук), скла, деревини (мал. 4), морських рослин, водоростей, мушлів тощо. Також доречним доповненням до екоорієнтованої урбосистеми є використання в якості елемента декору води.

Мал. 4. Журнальний стіл із дерева та скла [4]

Слід окремо виділити такий об’єкт декору як жива рослинність (мал. 5),
зокрема рослини розташовують на підлозі, підвіконні, поличках, стінах.

Мал. 5. Квіти в інтер’єрі житлових приміщень [5]
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Цікаво, що екодизайн легко поєднується з рисами інших стилів: лофту,
скандинавського, морського, тропічного, етно, хай-теку або мінімалізму [3].
Саме рослини відповідних країн, видів та розмірів забезпечують фьюжн екологічного стилю із наведеними вище.
Енергозберігаючі технології сьогодні є також невід’ємною складовою
екодизайну. Науковці багатьох країн оцінюють енергетичну ефективність та
екологічну доцільність викопних видів палив, порівнюють традиційні джерела
із нетрадиційними, частіше віддаючи перевагу останнім. Нетрадиційні джерела
енергії, такі як сонячні батареї, давно лягли в основу екотектури «розумних
будинків». Популярними у світлі дефіциту енергетичної сировини та проблеми
накопичення на міських звалищах, на дні і поверхні океанів, на відповідних
промислових виробництвах побутових та інших органовмісних відходів стали
технології отримання біологічного газу, котрий працює як аналог природного, і
може стати джерелом не тільки тепла, а і електроенергії при застосуванні процесів когенерації.
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Аннотация. Предложен акустический способ уничтожения вирусов.
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Анотація. Запропонований акустичний спосіб знищення вірусів
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Abstract. An acoustic method for destroying viruses is proposed.
Keywords: viruses, destruction, acoustics, vibrations.
Введение
К концу ХХ века открыты и изучены около 1500 вирусов, 500 из которых вызывают различные заболевания человека. Вирусы являются причиной
таких распространенных заболеваний как грипп, простуда, гепатиты, герпес,
корь, а также СПИД. На данный момент наиболее распространенными являются
заболевания в полости рта и носа, среди которых герпес, риниты и синуситы, а
также заболевание организма человека, вызванное внедрением в его организм
вируса COVID-19. Он вызвал пандемию в среде людей во многих странах мира.
Лечение проходит различными методами и способами, но иногда не дает желаемого результата, так как постоянное использование лекарств приводит к формированию устойчивости у вирусов, или вообще несет риск для жизни человека. Применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для поддержания функционирования дыхательной системы человека во время поражения организма вирусом COVID-19 является вынужденной мерой, но часто вредит самой структуре легких. Именно поэтому актуален поиск новых методов
борьбы с вирусными заболеваниями.
Анализ способов борьбы с вирусами
На данный момент в мире пользуются несколькими способами борьбы с
вирусными заболеваниями в том числе и острыми респираторными заболеваниями: вакцинация, применение интерферона, применение лекарственных препаратов и химиотерапия.
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Все они действуют по-разному. Вакцины [1] включают систему иммунитета, интерферон подавляет размножение вирусов, лекарственные препараты
лечат, в основном, последствия поражения вирусом, а препараты химиотерапии
вступают в борьбу и прекращают начало заболевания. Первым способом является вакцинация – это введение в организм антигенного материала из ослабленных или деактивировых вирусов. Второй способ − это химиотерапия [2]. В
отличие от вакцинации, ее конечной целью является не предупреждение а лечение. Третьим способом является введение в организм интерферона [3], который
в отличие от вакцинации и химиопрепаратов имеет универсально широким
спектром действия и активен почти против всех вирусов. Он подавляет размножение вирусов, проникших в тело клетки.
Анализ ряда публикаций [1-4] показал, что методы лечения вирусных
заболеваний имеют много сложностей и недостатков.
Вакцинация хотя и максимально эффективный метод, но узко направленный. Вакцинация пригодна только для профилактики, а не лечения, может
дать аллергические реакции в организме человека и в случае наличия у человека
некоторых хронических заболеваний невозможна в принципе.
Недостаток химии терпи в том, что клетки каждого живого организма
имеют память о прошлых встречах с вирусом, почему вирусы постоянно эволюционируют, что делает химическое лечение из года в год сложнее и дороже;
Использование интерферона хоть и является лучшим способом борьбы с
вирусами, но имеет серьезные побочные эффекты со стороны центральной
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта
и другое.
Анализ способов борьбы с вирусами показал, что есть необходимость использования альтернативных методов борьбы с вирусами в организме человека, а
именно в ротовой полости и полости носа. Разработка этих методов является
важной задачей. Это определяет актуальность выбранной темы исследований.
Известные негативные влияния акустических колебаний на живые
организмы.
Известно [6] использование вибрационных технологий для определения
жесткости и резонансной частоты тела вредителя растений, в частности на тело
колорадского жука; определение целостности тела и выживаемости жуков после
воздействия на них вибрационных колебаний в лабораторных условиях. Разработка способа, оказывающего губительное воздействие на тело колорадского
жука на основе воздействия акустическими волнами. Проведение исследований
по воздействию акустических колебаний на тело вредного насекомого.
В 20-ом столетии остро встала проблема охраны окружающей среды, что
неразрывно связано с исследованием и ликвидацией ряда факторов, неблагоп82
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риятно влияющих на организм человека [7]. К ним относятся влияние низкочастотных акустических колебаний и, в частности, инфразвука (ИЗ), инфразвукового шума (ИЗ-шума). В работах авторов: L. Pimonov, V. Gavro, Э.Н. Малышева,
М.А. Исаковича, А.В. Римского-Корсакова, В. Темпеста, Е.И. АндреевойГаланиной, Н.И. Карповой [7] приведены данные о вредном действии на организм обслуживающего персонала промышленных и транспортных объектов,
научных лабораторий низкочастотных акустических колебаний. В связи с этим
разработаны и введены к исполнению нормы безопасности при работе людей в
условиях воздействия на их организмы инфразвуковых колебаний «Санитарным
нормам инфразвука на рабочих местах» № 2274-80 [7]. Обычно [7] характеристикой, по которой производят оценку действия акустических колебаний на
живые организмы, принимают величину звукового давления или уровень звукового давления, выраженный в дБ (УЗ ). Согласно разработанным нормам при
уровне звукового давления 100 дБ и выше следует ограничивать время пребывания людей в зоне распространения инфразвуковых волн (ИЗ-волн).
В [7] описано специфическое действие низкочастотных акустических
колебаний на живые организмы, обусловленное тем, что резонансные частоты
важнейших органов человека лежат в диапазоне частот 0,5-20 Гц.
В одном из экспериментов [7] воздействие на органы слуха через наушники осуществляли в обычной комнате. Появилась головная боль, тошнота, головокружение. Наушники, представляющие собой два 15 - ти ваттных микрофона
диаметром около 30 см. Испытуемые ощущали отрицательное воздействие ИЗ.
Эксперименты подтвердили потерю равновесия при действии ИЗ на организм.
Серией экспериментов над десятками людей установлено [7], что воздействие колебаний частотой 2 - 15 Гц и интенсивностью 95 - 105 дБ вызывает
замедление зрительной реакции, увеличивает число ошибок слежения за измерительными приборами, нарушает функции вестибулярного аппарата.
Наиболее общими физическими эффектами, наблюдаемыми при воздействии инфразвука на организм, являются изменение ритмов дыхания и биений
сердца, расстройства желудка и центральной нервной системы, головные боли.
Инфразвук больших уровней (более 140 дБ) при кратковременном воздействии
вызывает тошноту, боли в желудке, головные боли, головокружение, чувство
беспокойства. При интеллектуальном труде в тихом помещении едва заметный
на слух инфразвук вызывает тошноту и утомление через 2 часа [7].
Таким образом, работами многих исследователей показано, что акустические колебания во многих случаях оказывают вредное влияние на живые
организмы.
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Цель и постановка задачи.
Целью работы является разработка и внедрение альтернативного метода
уничтожения вирусов влиянием акустических колебаний на тело вируса. При
этом возникают следующие задачи:
- провести обоснование выбора акустического образа;
- доказать эффективность акустического способа уничтожения вирусов;
- создать акустический способ уничтожения вирусов;
- провести предварительные расчеты основных характеристик: массу
тела вируса, частоту и амплитуду характеристики акустического поля, негативно влияет на вирус.
Основная часть. Целью работы является разработка и внедрение альтернативного метода уничтожения вирусов воздействием акустических колебаний на его тело. При этом возникают следующие задачи:
- провести обоснование выбора акустического способа;
- доказать эффективность акустического способа уничтожения вирусов;
- создать акустический способ уничтожения вирусов;
- провести предварительные расчеты основных характеристик процесса уничтожения: определить массу тела вируса, частоту и амплитуду
колебаний в акустическом поле.
Реализация поставленных задач
В качестве нового метода уничтожения вирусов акустический метод был
выбран из-за его преимущества перед известными методами, а именно:
- отсутствие негативных последствий на клетки и общее состояние человека;
- этот метод не вызывает зависимости и образования устойчивости к
нему у вирусов;
- использование этого метода возможно для людей, у которых существуют аллергические реакции на другие методы;
- уничтожает вирусы без вредного воздействия такого, как у химических препаратов.
Акустический метод уничтожения вирусов заключается в механическом
воздействии на тело вируса давлением с последующим их разрывом. Причем
механическое воздействие на тело осуществляют акустическими колебаниями с
амплитудой звукового давления в воздухе, равной отношению силы разрыва
тканей вируса в их площади сечения и частотой, равной собственной частоте
тела вируса или собственной частоте одного из его жизненно важных компонентов, например, оболочки вируса.
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Способ осуществляется следующим образом. Электрогенератор вырабатывает тональный сигнал определенной амплитуды и частоты, который
подается на усилитель по кабельной сети, а затем дальше на излучающий
элемент. Излучающий элемент излучает акустические волны в воздушную
среду. Амплитуда зависит от амплитуды электрического сигнала и от степени
ее усиления усилителем. Акустические волны создают механическое давление
на тело вируса, что приводит к разрыву тканей тела. Таким образом, достигается уничтожение вируса. Способ осуществляется с большей эффективностью
(т.е. меньшими энергозатратами на генераторе и усилители сигналов), когда
генератор сигналов вырабатывает сигнал, частота которого равна собственной
частоте тела вируса.
Возможно применение концентратора акустических волн. Тогда волны
распространяются в воздушной полости концентратора и далее в полость рта
или носа человека. Концентраторы представляют собой две насадки - конструктивная форма которых предназначена для рта и носа человека.
Известно [5], что резонансная частота f любого жестко-упругого тела
массой m и жесткостью с определяется из соотношения:

,

(1)

где π - число пи, m - масса тела вируса, с - жесткость тела вируса,
Используем (1) для того, чтобы определить резонансную частоту тела
вируса. При плотности тела вируса ρ = 1000 кг / м3 ( как для воды), R - радиусе
тела вируса, R = 10 –8м, жесткости тела вируса с = 8.2 * 10 3 [н / м] (с - ориентировочная жесткость тканей вируса, выбранная в соответствии с полученной в
работе [6, 7]) имеем расчетное значение резонансной частоты 2380 ГГц .
Выводы
В данной работе проведен аналитический обзор существующих способов
уничтожения вирусов. Показана актуальность нового способа уничтожения
вирусов: акустического. Преимуществами способа перед другими являются:
- лечение вирусных заболеваний без ущерба телу человека;
- использование для лечения больных, которых имеются аллергические
реакции на компоненты существующих лекарств.
Проведены предварительные расчеты основных механических характеристик тела вируса: массы, объема тела, резонансной частоты.
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Аннотация. В докладе рассказывается о связи Живой Этики – философии космической реальности – с наукой и научным познанием. Рассмотрены
три основные формы познания, являющиеся фундаментом нового синтетического мышления человечества – космического.
Ключевые слова: Живая Этика, семья Рерихов, космическая эволюция,
наука, философия.
Анотація. У доповіді розповідається про зв'язок Живої Етики – філософії космічної реальності – з наукою і науковим пізнанням. Розглянуто три основні форми пізнання, які є фундаментом нового синтетичного мислення людства
– космічного.
Ключові слова: Жива Етика, сім'я Реріхів, космічна еволюція, наука, філософія.
Abstract. The report tells about the connection of Living Ethics – the
philosophy of cosmic reality – with science and scientific cognition. Three main
forms of cognition are considered, which are the foundation of the new synthetic
thinking of mankind – cosmic.
Keywords: Living Ethics, the Roerich family, cosmic evolution, science,
philosophy.
Тема доклада, достаточно сложная, в то же время является и одной из
важнейших проблем, присутствующих на страницах Живой Этики. Решать или
рассматривать эту проблему можно только в свете синтеза, который является
главным и магистральным направлением Космической Эволюции человечества.
Так же как и в химическом процессе при соединении нескольких веществ возникает цельное вещество с новым качеством, так и в синтезе каких-либо духовно-культурных явлений в ходе эволюционного процесса складывается целое, не
похожее по своим качествам на явления, участвовавшие в синтезе. Синтезиро*

Печатается по: Шапошникова Л.В. Космическая эволюция в свете культурного
наследия Рерихов: сб. докл. – М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк,
2011. С. 110-123.
88

Філософія та космос

вание подобного рода происходит, как правило, на уровне человеческого сознания и самым тесным образом связано с развитием этого сознания. Иными словами, синтез, как таковой, и есть важнейшее средство развития и расширения
этого сознания. Синтез, произошедший в человеческом мышлении, в силу ряда
энергетических обстоятельств выводит сознание на более высокую ступень,
позволяет человеку видеть то, что до этого было для него сокрыто. И чем выше
сознание, тем выше цельность восприятия окружающей действительности и
глубже познание особенностей мироздания. Именно поэтому в Живой Этике
уделяется особое внимание расширению сознания.
Чем выше энергетическое состояние материи, тем выше и более всеобъемлющи процессы синтеза, тем более целостный подход к сложнейшим явлениям
мироздания вырабатывают человеческое сознание и мышление. Наш мир, мир
плотной материи, обладает большой степенью дифференциации понятий и явлений, соотносящихся с мирозданием. Приведу пример. Многим, изучающим Живую Этику, известно такое понятие, как Космический Магнит. Но многие ли это
себе представляют? Мы нередко сбиваемся с толку, когда читаем в книгах Учения
в одном месте, что Космический Магнит – это Космическое Сердце, а в другом –
что он есть Космический Разум. Наше дифференцированное сознание и мышление подчас не в состоянии вместить такие утверждения. Ибо мы знаем, что сердце
– это одно понятие, а разум – другое. Мы подчас не подозреваем, что высочайший
энергетический уровень материи, в пространстве которой действует Космический
Магнит, складывает целостную структуру, в которую входят Космическое Сердце
и Разум. И только расширенное сознание может вместить такую целостность.
Живая Этика на своих страницах утверждает, что одним из важнейших направлений Космической Эволюции человечества в процессе одухотворения материи и
расширения сознания является синтез Сердца и Разума. В результате такого синтеза сердце становится умным, а разум сердечным.
В нашем плотном и дифференцированном мире существуют три формы,
или три способа, познания: искусство, религия, наука. Можно было бы сюда
добавить и философию, но она, являясь необходимой частью каждого из
названных мною способов познания, пронизывает их как цементирующее вещество. Эволюция, идущая по магистральному пути синтеза, имеет свой особый
механизм, который отражает ритмы Вселенной, диктуемые Космическим Магнитом. Ритмы эти волнообразные: вверх – вниз, процветание – упадок, объединение – разъединение. Иными словами, ритмы Космоса как бы балансируют на
противоположениях, вознося одно, опуская другое и наоборот. В этом волнообразном движении ритмов и заключается главный смысл эволюции и истории
человечества. Волны эволюции, проходя через противоположения, набирают
энергетику, с помощью которой каждая следующая волна будет выше преды89
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дущей. Так создаются ступени эволюционной лестницы, устремленной ввысь.
Ни одно явление не может быть проанализировано или осмыслено без учета
этого обстоятельства. Ставя проблему синтеза способов сознания или мышления, мы должны обратиться в первую очередь к основному, в этом случае, противоположению – объединение-разъединение. Оно действует в энергетическом
пространстве синтеза с регулярной и постоянной закономерностью. Если есть
соединение, то будет разъединение, и наоборот.
Человеческая история знает три способа мышления или сознания: мифологический, религиозный и научный. Можно оспаривать такое деление. Но
примем пока его таким, как оно есть, и постараемся проследить в пространстве
этого деления интересующие нас процессы.
Древнейшим или изначальным способом мышления человечества был
мифологический. Он был целостным и образным. В нем была заложена информация иных миров, иных состояний материи. Этот изначальный сгусток самой
разнообразной информации, но облеченной в строгую систему, представлял
собой первоначальную «энциклопедию», если можно так сказать, необходимых
человечеству знаний, умений, видов творчества и представлений, связанных с
его бытием. Один из интереснейших исследователей Х.Л. Портильо писал по
этому поводу: «Религии, философские системы, искусство, общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые научные и технические открытия, даже мучительные сновидения – все это вытекает из единого
мифологического источника» [1].
Но мифология – это не только система информации, но и своеобразный
камертон, который настроил человеческое сознание и мышление на высокую
ноту связи с высшими мирами и определил место этой связи в системе человеческих ценностей. Целостность мифологического сознания и мышления и его
образность дают нам возможность понять пути синтеза Космической Эволюции.
Они идут от связи с Высшим. Без этой связи, играющей в любом эволюционном
явлении роль цементирующего раствора, все бы распалось, превратившись в
первозданный хаос.
Два последующих способа мышления, религиозный и научный, представляют собой две основные ветви разъединенного мифологического мышления. Вряд ли можно считать, что каждый из этих способов играет самостоятельную роль. Это те камни, которые остались от времени «разбрасывания камней».
Это знаки разъединения. Тот и другой способы мышления существуют в одном
и том же времени и часто в одном и том же пространстве. Я затрудняюсь
назвать этот период каким-то одним словом.
Следующий период человеческого сознания или мышления, представляющий собой эволюционную волну, которая сейчас поднимается ввысь к но90
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вому синтезу из бездны разъединения, пришелся на наш переломный XX век.
Мы сейчас являемся свидетелями космических движений эволюции, и многие
из нас, вне зависимости от нашего мировоззрения, интуитивно ощущают эти
движения. Это вполне естественно, ибо такова космическая энергетика, частью
которой является сам человек.
«Время собирания камней» ставит перед нами задачу проанализировать
те явления, которые так или иначе, согласно Великим Законам Космоса, войдут
в канал синтеза. Мы должны понять, что в этих явлениях отвечает Космической
Эволюции и продолжится в будущем, а что уйдет в небытие.
Итак, «время разбрасывания камней», или время разъединения, подарило
нам три основные формы познания, которые и составят фундамент нового синтетического мышления человечества. Оно станет качественно выше первого земного синтетического сознания – мифологического. Но так же, как и мифологическое,
оно будет цельным и, надеюсь, образным. Религия, искусство, наука. Исторически
сложилось так, что религия и наука противостоят друг другу, с одной стороны;
искусство же наукой попросту не берется в расчет, с другой стороны. Что же в
каждой из этих форм познания содействует синтезу, а что препятствует? Перед
этим одно замечание. Противостояние религии и науки привело к одной мысли,
рожденной в пространстве науки, что научное мышление должно одержать победу над религиозным и покончить с последним. Вряд ли надо доказывать, что
разные «победы» и «уничтожения» не есть путь Космической Эволюции. Такой
путь приводит к различного рода искажениям и является крайне неплодотворным
и для дальнейшей теории познания, и для расширения человеческого сознания.
«Религия и наука, – сказано в одной из книг Живой Этики, – не должны
расходиться в своей сущности. <…> Все великие открытия человечества не
будут исходить от огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых,
которые обладают синтезом» [2].
Когда мы употребляем слово «религия», то часто вкладываем в него самые разные понятия. Попробуем разобраться в этом. При первом рассмотрении
мы можем выделить в обобщенном понятии «религия» три слоя. Первый слой –
это природная религиозность человека, которая живет в каждом из нас. На этой
основе может возникнуть и хорошее и плохое. Религиозность – это загрунтованный холст, на котором человек, ведомый своей свободной волей, может
изобразить и то и другое. На ткани природной религиозности, которая есть
явление человеческого духа, возникала изначальная Культура. Религиозное
чувство или, скорее, ощущение убить нельзя. Его только можно направить не в
ту сторону и заставить человека поклоняться ложным ценностям и ложным
пророкам. История человечества знает немало таких фактов.
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Религиозные учения, возникшие на основе природной религиозности человека, имели своей целью направить эту религиозность в нравственное русло,
дать человеку понятие о Высшем и сформировать его религиозный опыт как
определенную систему познания. История человечества знала немало учений,
приносимых духовными Учителями. Будда, Христос, Мухаммед создали Учения, которые были приняты людьми различных национальностей, различных
стран и различного мировоззрения. Учения составили второй слой религии. На
основе их человек создал конфессии, третий слой, и сформировал конфессиональное сознание. Если первый слой был и остается природным, а второй содействовал расширению человеческого сознания, ибо каждое великое духовное
Учение производило в нем революцию, то конфессии выступили как разъединяющее начало. Конфессиональное сознание привело не только к противостоянию последователей разных Учений. Мы знаем, что христианство расколото на
многие конфессии и секты, взаимоотношения между которыми далеко не мирные. Православные и баптисты, католики и протестанты, лютеране и староверы
– всех не перечислишь. Конфессиональное, зачастую нетерпимое к иноверцам
сознание было порождено низким сознанием, эманировавшим на плотной материи, над которой гуляют миражи различных дифференциаций и разъединения.
И когда религию, как таковую, нередко отождествляют с конфессией, а
религиозное сознание – с конфессиональным, то часто выводы оказываются
неверными, а действия разрушительными. Данное состояние религиозного
сознания или мышления в современном мире свидетельствует о многих трудностях, которые могут возникнуть на пути синтеза Нового Познания. Просто
убрать их с дороги каким-то привычным способом вряд ли можно. Да и подобные способы, уже опробованные в нашем обществе, дали как раз обратный
результат. Религиозные учения, очищенные от конфессиональных наслоений,
могут дать определенные возможности для синтеза в пространстве религии.
Однако нужно понимать, что синтез, идущий на уровне сознания и мышления, –
процесс крайне долговременный. Что же касается искусства как одной из самых
древних форм познания окружающей действительности, то мне хотелось бы
привести высказывание русского философа П. Д. Успенского, которое цитирует
Н. К. Рерих в своем очерке «Мера искусства»:
«Впереди всех других человеческих способов проникновения в тайны природы идет искусство. Ум, оперируя с теми данными, которые он получает от органов чувств и психического аппарата, должен идти через трехмерную сферу и не
может идти иначе точно так же, как он не может действовать иначе, как через логику. Искусство идет другим путем. Оперируя с эмоциями, с настроениями, с инстинктами и с пробуждающимися интуициями, оно совершенно не стеснено пределами трехмерной сферы, совершенно не должно считаться с законами логики и
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сразу выводит человека в широкий мир многих измерений. Поэтому искусство идет
впереди науки, точного знания и даже впереди философии, но не служит им, не
прокладывает для них путей, а идет своим путем, открывая свои горизонты…
Искусство нарушает весь механический порядок трехмерного мира. Оно
отворяет дверь в мистику и магию, зовет в мир удивительных и волшебных
приключений… Искусство, которое не говорит об этом “ином мире”, не заставляет о нем думать или его чувствовать или рисует тот мир как подобие или
продолжение нашего, это не искусство, а подделка, трезвая и рассудочная подделка, псевдоискусство» [3].
Другой большой философ, П. А. Флоренский, исследуя с этой точки зрения
иконописное искусство, пришел к заключению, что икона, созданная истинным
художником, являет собой «дверь в мир иной», несет в себе сокровенную связь с
Миром Высшим, служит средством познания этого и того мира. Вряд ли в этом
можно сомневаться, ибо творческая основа искусства, будь то живопись, литература, музыка или что-либо подобное, находится во внутреннем духовном пространстве человека и неизбежно связана с материей иного, более тонкого состояния,
более высокого измерения. Само же творчество в его истинном значении есть явление более высоких миров, чей отблеск искусство приносит в нашу земную действительность. Искусство одним из первых доставило нам весть иных миров. Такие
художники, как Рерих, Чюрлёнис, Черноволенко и некоторые другие, уже возвещают своим искусством наступление новой эпохи, говорят своими полотнами о новой
модели Вселенной, содействуя не меньше, чем наука, развитию Космического Мироощущения. Когда мы смотрим на гималайские пейзажи Николая Константиновича, то, постигая их красоту, проникаемся тем отблеском иного мира, который лежит
на них. Оттуда на нас льется поток энергетики миров иных состояний материи и
формирует в пространстве нашего духа совсем другие представления, непохожие на
те, которые мы имели до встречи с творчеством художника.
На стенах нашего нового Музея вы видели рисунки Елены Ивановны Рерих, которые явно свидетельствуют о незаурядных художественных способностях
автора. Но этого сказать мало. Это особые рисунки. Они есть результат контакта
Елены Ивановны с мирами более высоких состояний материи. П. А. Флоренский в
своем уникальном труде «Иконостас» пишет о методе создания икон. Художник
должен или быть одновременно святым и иметь возможность контакта с «миром
Горним», чтобы потом, на основании информации, полученной там, в земных
формах создать икону, или же иметь рядом с собой такого святого, который, общаясь с тем же «миром Горним», даёт художнику нужную информацию. Флоренский называл такого святого свидетелем, а художника свидетелем свидетеля.
Принципиальная схема такого содружества присутствовала и в совместном творчестве Елены Ивановны и Николая Константиновича. Многие картины последне93
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го были созданы на основе видений его жены. Поэтому Рерих писал, что каждая
картина его должна носить два имени – мужское и женское. Работа художника
облегчалась тем, что Елена Ивановна, свидетель, умела еще и рисовать. Поэтому
Николай Константинович, свидетель свидетеля, получал уже оформленную информацию, что давало ему возможность проникнуть более глубоко в образы и
символы, которые он переносил на свои великие полотна.
Но наряду с таким истинным искусством существует и другое, которое
П. Д. Успенский называет псевдоискусством. Пример такого искусства – многие
произведения в стиле так называемого социалистического реализма, служившие
целям и задачам государственной идеологии. Но есть и такое, что мы можем
назвать попросту антиискусством. Оно порождено уродливыми, неэстетическими формами техногенной цивилизации. Естественно, что подобное искусство
недолговечно и не может считаться эволюционным.
От эпохи к эпохе меняются соотношения истинного, как мы определяем,
вечного искусства и мотыльков псевдоискусства и антиискусства, неизбежно
сгорающих в огненных струях энергии Космической Эволюции. Соотношения
эти определяются самыми разными социально-историческими факторами. XX
век в силу своего переломного характера оказался богатым и тем и другим.
Высокое, светлое творчество, следуя законам диалектики самой эволюции,
неизбежно вызывает к жизни как противоположение потоки темного и безобразного. Таковы условия мира плотной физической материи.
Наиболее тяжелое положение, с точки зрения космического синтеза,
сложилось в пространстве науки. В силу ограниченного времени я не могу подробно останавливаться на особенностях развития современной науки. Да это и
не входит в мою задачу. Скажу только одно – на фундаменте бездуховной науки
выросла та техногенная цивилизация, которая разрушает не только человека, но
и планету. Катастрофическое экологическое положение Земли связано непосредственно с традиционной экспериментальной наукой. Поэтому многие страницы Живой Этики посвящены современной науке. Основная мысль Учения
заключается в том, что наука должна быть одухотворенной, нравственной и,
наконец, должна повернуться к изучению иных состояний материи, тонких
энергий, внутренней духовной структуры самого человека. Наука и те, кто в ней
заняты, должны нести нравственную ответственность за все, что выходит из
научных лабораторий. Иначе будет невозможно разорвать ту дурную бесконечность, которая может привести к гибели человечества и планеты.
Главным отягощающим обстоятельством в науке как форме познания и
способе мышления является отсутствие в ней на протяжении нескольких веков
связи с тем Высшим, которое было главной особенностью других форм познания. Когда-то наука была тесно связана с религией и искусством. Мы знаем
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времена, когда жрецы были хранителями знаний, а храмы – местом работы
ученых. Отделение науки от других способов познания и превращение ее в
изолированную область экспериментального знания имеет свои исторические
причины. Сложилось так, что развитие экспериментальной науки, как таковой,
началось в период укрепления конфессионального сознания и усиления тоталитарных тенденций в самой церкви. Инквизиция, созданная для борьбы со всякого рода ересью и инакомыслием, нанесла немалый урон науке. Костер Джордано Бруно, допросы Галилея, преследование Коперника – все это знаки неприятия могущественной церковью новых мыслей, новых идей. И когда это могущество стало ослабевать и наступил XVIII век, век Великой Французской революции и свободомыслия энциклопедистов, экспериментальная наука стала освобождаться от церковных оков. Но вместе с ними она освободилась от всего, что
было связано не только с церковью, но и с самим Учением Христа. Освободилась от тех знаний, которые принес Учитель человечеству, и прежде всего от
понимания необходимости связи с Высшим, от осознания существования Мира
Невидимого. Горизонт науки замкнулся на плотной физической материи, кроме
нее ничего больше не существовало. Ни Бога, ни дьявола, ни души, ни миров
иных. Все превратилось лишь в «выдумку церковников».
Материалистическая позиция ученых была укреплена и усугублена материализмом немецких философов, а затем марксистской доктриной, получившей в XX веке достаточно широкое распространение. Марксизм усугубил ситуацию с наукой, особенно в России. Вместе с тем, хотя это звучит парадоксально,
именно в России появилась самая большая группа ученых, которая вместе с
русскими философами Серебряного века начала пересматривать старое социологическое мироощущение и с начала XX века уже формировала Космическое
Сознание. Этих ученых было не так много, но их имена ярко сверкали на небосклоне мировой науки. Они не только формировали новое Космическое Мышление, но и обратились к другим формам познания, как бы интуитивно готовя
будущий синтез этих форм. Их работами наука заговорила о том, о чем молчала
несколько веков. «Интуиция, вдохновение, – писал великий русский ученый В.
И. Вернадский, – основа величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, – не вызываются ни научной, ни
логической мыслью, не связаны со словом и с понятием в своем генезисе. В
этом основном явлении в истории научной мысли мы входим в область явлений,
еще наукой не захваченную, но мы не только не можем не считаться с ней, мы
должны усилить к ней наше научное внимание» [4].
И еще: «Я считаю себя глубоко религиозным человеком» [5]. «Я думаю, что
религия имеет колоссальное будущее, но формы ее еще не найдены» [5, с. 270].
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А вот мысли об этом же самом другого выдающегося русского ученого,
К. Э. Циолковского: «Все будет в руках тех грядущих людей – все науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, – и ничем будущее знание не
станет пренебрегать, как пренебрегали мы – еще злостные невежды – данными
религии, творениями философов, писателей и ученых древности» [6].
В этих фрагментах мы видим не только предчувствие синтеза основных
форм познания, но и убеждение в его необходимости. Утверждение В. И. Вернадского о том, что именно интуиция и вдохновение, а не логический интеллектуальный процесс являются первичными в пространстве науки и составляют
основу всех великих открытий, полностью совпадает с мыслью Живой Этики,
процитированной мною выше.
Удивительным, на мой взгляд, является одно из высказываний
П. А. Флоренского, касающееся православной конфессии. Сам православный
священник и крупнейший философ православия, он пишет: «Православная
церковь в своем современном виде существовать не может и неминуемо разложится окончательно; как поддержка ее, так и борьба против нее поведут к
укреплению тех устоев, которым время уйти в прошлое, и вместе с тем задержат
рост молодых побегов, которые вырастут там, где сейчас их менее всего ждут»
[7]. Здесь вынесен приговор не только православной церкви, но и тому конфессиональному сознанию, которое стоит в современном мире на пути эволюционного процесса синтеза. Давая эмоциональную оценку этому высказыванию,
хочу отметить то несгибаемое мужество и высокую честность, которые отличали Флоренского, в какие бы обстоятельства он ни попадал. Интуиция, которой
он неизменно следовал, вела его всегда по истинному эволюционному пути.
Мысли русских философов и выдающихся ученых и идеи Живой
Этики составляли как бы духовно-энергетическое пространство эволюционных продвижений на планете Земля. В процессе расширения сознания синтез основных форм познания составлял главное энергетическое направление
в Космической Эволюции человечества. В каждой из этих форм существует
основа, которая в будущем сформирует их синтез. В искусстве – произведения истинного искусства, в религии – духовный опыт религиозных Учений,
в науке – интуитивная и логическая устремленность к синтезу и принятие
реальности невидимого мира наиболее духовно развитыми учеными. Именно последнее обстоятельство даст возможность науке восстановить потерянную ею в веках связь с Высшим. Пожалуй, из всех трех форм познания
наука является наиболее тяжелым пространством для трансформации. Окостеневшие традиции старых подходов, примитивное понимание материи,
извечное стремление свести все богатство и сложность окружающего нас
мира к чисто физическим факторам, традиционный консерватизм устоя в96
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шихся истин и, наконец, постоянное отрицание знаний, полученных в иных
областях человеческого познания, – все это долго будет мешать тем изменениям, на которых может состояться эволюционный синтез.
Живая Этика, принесенная нам Рерихами в 20-е и 30-е годы научного
«взрыва», есть та философская система, которая содержит новые идеи синтеза,
необходимые для серьезной трансформации науки. Некоторые ученые уже
обратили внимание на этот труд, большинство пока прошло мимо. Тому есть
своя причина. Дело в том, что Живая Этика есть система, на страницах которой
уже осуществлен тот синтез основных форм познания, процесс которого только
что начинается в культурно-духовном пространстве России и других стран.
Этот синтез пока плохо усваивается интеллектом современных ученых. Живая
Этика есть опережающий фактор нашего времени. Она рассчитана на будущее.
Но нам всем известно, что наше будущее уже началось в прошлом, оно начинается и сегодня, в настоящем. Неправильная оценка Живой Этики православной
церковью как новой религии, противостоящей христианству, также принесла
свои отрицательные результаты. Слабая мировоззренческая и культурная ориентация большинства ученых способствует распространению в их среде подобных утверждений. Получилось так, что Живая Этика и священник Флоренский
разминулись во времени и пространстве. Но в деяниях и убеждениях последнего
мы чувствуем их космический отзвук.
Вот что пишет один из современников Флоренского, С. И. Фудель, близко знавший последнего: «Главная его заслуга заключалась в том, что, овладев
всем вооружением современной ему научной и религиозно-философской мысли, он вдруг как-то так повернул эту великую махину, что оказалось, она стоит
покорно и радостно перед давно открытой дверью богопознания. Этот “поворот” есть воцерковление мысли, возвращение запуганной, сбитой с толку и
обедневшей в пустынях семинарий религиозной мысли к сокровищам благодатного знания. Это не “научное доказательство бытия Божия” и не рационалистическая попытка “примирить религию с наукой”, а какое-то отведение всей науки
на ее высочайшее место – под звездное небо религиозного познания… Казалось,
что еще немного – и ботаника, и математика, и физика заговорят человеку ангельскими языками, словами, свойственными именно этим точным наукам, но
проросшими в Вечность, омытыми там от Нетленного Источника» [8].
Из двух составных частей, религии и науки, согласно Флоренскому и
Живой Этике, возникает качественно новая система познания.
Флоренский нес этот синтез в себе и выразил его в своей философской
мысли. Поэтому в современной философии он занимает место, которое называется эволюционным. Могут ли наши ученые столь глубоко проникнуть в наследие П. А. Флоренского, как это сделал С. И. Фудель, пока сказать трудно.
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С ликвидацией в наше время идеологического пресса марксистской
доктрины пошел значительный поток научной литературы, где освещаются
проблемы и синтеза, и исследований тонких явлений и иных форм познания.
Крупнейшие современные ученые, такие, как академики Б. В. Раушенбах и
А. Д. Сахаров, выдающиеся физики, высказали нетрадиционные для нашей
науки взгляды на роль религии и признали за ней право на синтез с наукой.
«Для целостного же восприятия мира, – пишет Раушенбах, – следует, что
наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга, точно так же, как
искусство не противоречит науке, а дополняет человеческое восприятие
мира» [9]. Вспоминая свои беседы с А. Д. Сахаровым, Раушенбах отмечает:
«Сахаров считал, что в мире существует нечто вне материи и ее законов,
нечто, что отепляет мир. И добавлял: это чувство можно считать религиозным. Если понимать под религией такое чувство, которое говорит об осмысленности мироздания, что мироздание не случайное собрание молекул или
еще чего-нибудь, а нечто имеющее смысл, цель, то такого мнения придерживаются очень многие» [9, c. 40].
В нашей науке идут интереснейшие процессы, связанные с новыми подходами к решению старых задач, с новым переосмыслением необъяснимых ранее
явлений. Но ученым, занятым в этой области, свойственна одна особенность.
Открывая новые явления в мироздании, новые энергии и иные состояния
материи, они пока остаются в привычном им, обжитом традиционном пространстве и пока не пытаются выйти за его пределы. Многие из них не считают нужным обратиться к многовековым культурно-духовным наработкам, к древней
философской мысли, к знаниям, полученным не логическим и не экспериментальным путем. Поэтому время от времени происходит изобретение давно бытующих в пользовании «велосипедов». Этому есть, на мой взгляд, две основные
причины. Одна заключается в слабой культурной подготовке самих ученых; вне
зависимости от того, в какой области работает тот или другой из них, они о многом просто не знают. Первую причину нетрудно устранить, хотя на это потребуется время. Вторая – посложней и связана не столько с информацией, а скорее с
особенностями психологии самих ученых. Естественно, что психология у них
разная. Но профессиональная среда формирует свои психологические комплексы.
Одним из самых распространенных в научной среде является комплекс превосходства науки над любыми другими областями знания. Когда же этот комплекс
сочетается с нелучшим человеческим качеством, которое Живая Этика называет
самостью, то возникает то, что можно определить как превосходство самости. В
этом случае трудно заставить кого-либо обратить внимание на что-то другое, что
не связано с тем, что он делает сам. Он будет считать свое делание самым важным
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и, что особенно печально, самым истинным. Тогда все другие истины, методы,
формы и так далее для него просто перестают существовать.
Нередко получается так, что ученый, даже знающий о Живой Этике,
идущий навстречу ей, останавливается, не доходя до нее. Многие проблемы,
которыми он занимается, так и остаются для него нерешенными. Ему не хватает
того единственного шага, сделав который, он сможет понять, что такое духовный синтез систем познания или что собой представляют Законы Космоса, по
которым живет и развивается наше мироздание. Важнейшая задача переживаемого нами момента, который можно характеризовать как переход на новый
эволюционный виток, заключается в необходимости ввести Живую Этику в
научный оборот, сделав ее энергетическое мировоззрение неотъемлемой частью
методологии новой синтетической системы познания.
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Анотація: В доповіді проводиться короткий огляд поточного та майбутнього правового забезпечення видобування космічних ресурсів в контексті
Договору про космос, Угоди про Місяць та правового регулювання відповідної діяльності в межах проєкту «Артеміда». На основі врахування позицій
науковців зі США, Китаю, Австралії, Нідерландів та РФ виявлено як ризики,
так і перспективи приєднання України до відповідного проєкту. Зроблено
висновки та надано рекомендації щодо можливих подальших дій України в
цьому напрямку.
Ключові слова: космічні ресурси, проєкт «Артеміда», видобування ресурсів, global commons.
Аннотация: В докладе проводится краткий обзор текущего и перспективного правового обеспечения добычи космических ресурсов в контексте
Договора о космосе, Соглашения о Луне, а также правового регулирования
соответствующей деятельности в рамках проекта «Артемида». На основе учета
позиций ученых из США, Китая, Австралии, Нидерландов и РФ выявлено как
риски, так и перспективы присоединения Украины к соответствующему проекту. В результате сделаны выводы о возможных дальнейших действиях Украины
в этом направлении.
Ключевые слова: космические ресурсы, проект «Артемида», добыча
ресурсов, global commons.
Abstract: The report provides a brief overview of the current and future legal
support for the extraction of space resources in the context of the Outer Space Treaty,
the Moon Agreement and the legal support for relevant activities under the Artemis
project. Based on the positions of scientists from the United States and China, Australia, Netherlands and Russia have identified both the risks and prospects of joining
this project. As a result, conclusions made about possible further actions of Ukraine in
this direction.
Keywords: space resources, Artemis, space mining, global commons.
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06.04.2020 Президент США підписав Указ про заохочення міжнародної
підтримки видобутку та використання космічних ресурсів (далі - Указ), в якому
Державний секретар зобов’язується провести переговори щодо спільних заяв та
двосторонніх та багатосторонніх домовленостей з іноземними державами щодо
безпечних та сталих операцій з державного та приватного відновлення та використання космічних ресурсів та відзвітувати про результати проведених переговорів Президенту США за 180 днів [1], які спливають 06.10.2020. Можливе
місце України в цьому процесі ми спробували з’ясувати в цій доповіді.
Формування позиції щодо можливості підтримки політики США в контексті положень Указу здійснювалось на підставі аналізу норм міжнародного
права, зокрема Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969,
Договору про Антарктику 1959 р., Договору про принципи діяльності держав по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші
небесні тіла 1967 р. (далі – Договір про космос), Конвенції про морське право
1982, Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 р.
(далі – Угода про Місяць), а також наукових позицій ряду юристів у галузі космічного права з США, Австралії, Нідерландів, Росії, Люксембургу та Китаю.
І. Правова та політична природа виконавчого Указу Президента США
як виконавчого акту у сфері внутрішньої і зовнішньої політики випливає зі ст. 2
Конституції США та актів Конгресу. В ньому робиться недвозначне посилання
на відповідність міжнародному праву та підтвердження зобов’язань США за
Договором про космос, з огляду на що навіть Еліна Морозова, керівник юридичного департаменту Інтерсупутник, попри різкі політичні заяви РФ стосовно
захоплення Місяця Сполученими Штатами Америки, відзначила його положення як такі, що не суперечать міжнародному праву [2].
Зазначений Указ прийнятий як логічне продовження Закону про конкурентоспроможність комерційної космічної діяльності 2015 р., згідно з яким
забезпечується право громадян Сполучених Штатів брати участь у комерційній
розвідці та комерційному видобуванні космічних ресурсів, вільних від шкідливих втручань, відповідно до міжнародних зобов’язань США та за умови дозволу
та постійного нагляду з боку федерального уряду [3]. Разом з тим, на відміну від
норм вказаного Закону, Указ спрямовує свій регулюючий вплив не тільки на
громадян США та суб’єктів господарювання під їх юрисдикцією, але й має
екстратериторіальне значення, адже уповноважує Державного секретаря поперше, заперечувати будь-яку спробу будь-якої держави чи міжнародної організації трактувати Угоду про Місяць як таку, що відображає або виражає звичаєве міжнародне право; по-друге, домовитись про спільні заяви й двосторонні
та багатосторонні домовленості з іноземними державами щодо безпечних та
сталих операцій для державного та приватного видобутку та використання
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космічних ресурсів. Не зважаючи на те, що цей акт закріпив доручення одного
органу влади іншому в межах однієї держави, ці положення матимуть суттєвий
міжнародний вплив, адже закладають основу нової моделі міжнародного регулювання космічної діяльності, яка, на відміну від попередніх 5 договорів, що є
основою міжнародного космічного права, не побудований на основі консенсусу
всіх держав – членів, які беруть участь в Комітеті ООН з мирного використання космічного простору. Указ передбачає побудову правового поля із
сукупності домовленостей та заяв між США та зацікавленими державами, але
не використання в ньому поняття «договір» ставить під сумнів відповідність
цих актів Віденській конвенції про право міжнародних договорів та вказує на
політичну, а не юридично обов’язкову природу таких домовленостей та
заяв. Вказане є послідовною політикою США, спрямованою на ухилення від
укладення в космічній сфері загальнообов’язкових міжнародних договорів, про
що свідчить відмова її делегатів у підтриманні в Комітеті ООН з мирного використання космічного простору ініціативи щодо створення робочої групи по
розробці положень з відповідного питання. Поряд з цим, юристи-міжнародники
зі США не виключають можливості використання резолюцій ООН з цього питання як інструментів у досягненні правової визначеності щодо юридичних
механізмів та процедур видобування космічних ресурсів, які б не суперечили ст.
2 Договору про космос.
В науковій літературі такий підхід називається як «minilateral», що передбачає домовленості тільки з так званими державами-однодумцями. Як зазначається у публікаціях Крістофера Джонсона та Яна Крістіансена, експертів з
космічного права Secure World Foundation, такі домовленості досягаються між
державами із послідовним розумінням космічного права та взаємними інтересами [4]. При цьому, немає жодних підстав вважати, що домовленості США з
кожною державою будуть мати однаковий обсяг взаємних прав та обов’язків. Ці
характеристики вбачається за доцільне враховувати під час ведення переговорів
з американською стороною. Слід зазначати при цьому, що Україна не ратифікувала Угоду про Місяць, але цей факт є лише одним зі сприятливих факторів для
ведення переговорів щодо включення до програми «Artemis». До речі, відповідні домовленості були досягнуті між США та Австралією, хоча остання є стороною Угоди про Місяць. Як зазначає, Гуою Вонг, декан Академії повітряної та
космічної політики та права Пекінського університету, домовленості між США
та іншими державами можна прогнозувати, беручи до уваги такі чинники: 1) чи
Є відповідна держава учасницею Угоди про Місяць; якщо так, то така держава
може стверджувати, що США недооцінюють або навіть підривають цінність
вказаної Угоди; 2) чи є технічні, фінансові та будь-які інші критичні умови
країни, що використовує космос, настільки ж зрілими або розвиненими, як у
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США, або, принаймні, наближаються, якщо ні, то ця держава може вагатися у
прийнятті на себе зобов’язань; 3) чи є у держави підстави вважати, що вона
може отримати вигоду від спільної участі в розробці космічних ресурсів або
обміну вигодами, отриманими від них. Це може скасувати перші дві проблеми;
4) факт того, що держава є союзником чи стратегічним конкурентом США,
може на певному рівні перекрити всі вищезазначені проблеми; і 5) у великої
космічної держави, яка може високо цінувати її спільні інтереси з країнами, що
розвиваються, або у держави з давньою традицією бути політично нейтральною,
можуть з’явитися нові невизначеності щодо підтримки ініціатив США [5].
Слід зазначити, що 180-денний строк, встановлений для висловлення
спільних заяв чи досягнення домовленостей, спливає вже 6 жовтня 2020 року, а
відповідні переговори рядом держав велися навіть ще до ухвалення відповідного Указу, тож за наявності політичної волі щодо співпраці зі США у сфері видобування космічних ресурсів, Україні необхідно дуже швидко оцінити свою
готовність до цього та активно провести відповідні переговори.
В цьому контексті Україні слід оцінити вітчизняну космічну діяльність
на відповідність принципам щодо безпечного, мирного та процвітаючого майбутнього Програми «Artemis»: мирні цілі, транспарентність, взаємодія операційних систем, допомога у випадку надзвичайних ситуацій, реєстрація космічних об'єктів, надання наукових даних, захист спадщини, видобування ресурсів,
уникнення шкідливого впливу, прибирання космічного сміття [6]. Відповідно до
всіх цих вимог у випадку досягнення домовленостей із США має відбутися
якісне оновлення космічного законодавства України. Крім цього, як зазначає
Мішель Ханлон, співдиректор Центру повітряного та космічного права Університету Місісіпі, відповідна діяльність потребуватиме потужної державної фінансової підтримки підприємств, які займатимуться видобуванням космічних
ресурсів, тому слід бути готовими зробити і державні інвестиції в цій сфері [7]
(наприклад, Австралія на виконання домовленостей по програмі «Artemis»
виділила 150 млн. австралійських доларів).
Поряд з цим, слід враховувати, що Угода про Місяць, хоч і була ратифікована лише 18 державами, вона має певний регулятивний вплив на відповідну
сферу. Щоправда у 1980 р. Річард У. Петрі, делегат США при Спеціальному
політичному комітеті Генеральної Асамблеї ООН, вказав, що проект Угоди про
Місяць, «як частина компромісу багатьох делегацій, не передбачає мораторію
на експлуатацію природних ресурсів на небесних тілах державами або їх громадянами» [5]. Деякі досить потужні космічні держави, такі як Франція чи Індія,
підписали Угоду про Місяць, але не ратифікували її. Більше того, Індія наразі
розробляє законопроєкт, в якому передбачається видобування космічних ресурсів. Таким чином, не визнання США цієї Угоди як ефективного або необхідного
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інструменту для керівництва національними державами щодо сприяння комерційній участі у довгострокових розвідках, наукових відкриттях та використанні
Місяця, Марса чи інших небесних тіл, не заважає ряду держав, як учасниць
Угоди про Місяць, так і тих, хто застосовуватиме її положення як звичаєві, а
особливо тим, що розвиваються, формувати міжнародно-правовий механізм
видобування космічних ресурсів на основі положень Угоди про Місяць, згідно з
якою передбачатиметься справедливий розподіл між усіма державамиучасницями благ, одержуваних від цих ресурсів, з особливим урахуванням
інтересів і потреб країн, що розвиваються, а також зусиль тих країн, які прямо
або непрямо зробили свій внесок у дослідження Місяця.
Слід підкреслити, що Угода про Місяць, хоч і декларує, що поверхня або
надра Місяця, а також ділянки його поверхні або надр чи природні ресурси там, де
вони знаходяться, не можуть бути власністю якоїсь держави, міжнародної міжурядової або неурядової організації, національної організації або неурядової установи або будь-якої фізичної особи (ч. 3 ст.11), все ж передбачає, що це положення
не завдає шкоди міжнародному режиму, включаючи відповідні процедури, для
регулювання експлуатації природних ресурсів Місяця, коли буде очевидно, що
така експлуатація стане можливою найближчим часом [8]. Спробою накреслення
такого режиму є Гаазькі будівельні блоки щодо видобування космічних ресурсів,
що ґрунтуються як на Договорі про космос, так і на Угоді про Місяць. Таким
чином, Угода про Місяць не забороняє видобувати космічні ресурси, але передбачає прийняття міжнародих норм щодо справедливого розподілу космічних ресурсів на основі консенсусу, що може бути досить тривалим процесом.
ІІ. Global commons
Змістовною основою встановлення нового правового режиму видобування ресурсів в космічному просторі згідно з аналізованим Указом є: по-перше,
заперечення визнання космічного простору як «global commons»; по-друге,
визначення його як юридично і фізично унікальної сфери людської діяльності. В
цих положеннях закладена така ідея: «оскільки космічна діяльність виходить
за межі планети, то вона повинна регулюватись якимсь унікальним чином,
відмінним від регулювання позаюрисдикційних територій на нашій планеті». В міжнародному праві, зокрема в ст. 11 Угоди про Місяць, ст. 136 Конвенції про морське право та Договорі про Антарктику, послуговуються, щоправда,
іншим поняттям «спільне надбання людства» або «common heritage of mankind»,
яке, мабуть, відкидається США разом із документом, в якому він встановлений
Угодою про Місяць. Слід зауважити, що в цих актах одне й те ж поняття, однак,
відображає різні режими діяльності держав, зокрема у відкритому морі комерційна діяльність щодо видобування ресурсів морського дна дозволена, а в межах
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Антарктики існує заборона на відповідну діяльність (Мадридський протокол
1991 р.). В Угоді про Місяць це питання прямо не регулюється, адже ст. 11
відсилає до майбутнього правового режиму, який регулюватиме ці відносини,
коли буде очевидно, що така експлуатація стане можливою найближчим часом.
З огляду на вичерпність та наявність значної кількості непоновлюваних чи важкодоступних ресурсів на Місяці та інших небесних тілах, навряд чи надання їм
статусу заповідної зони на кшталт Антарктики є оптимальним шляхом розвитку
дослідження й використання космічного простору.
В пошуку цього оптимального режиму власне й виникла міжнародноправова теоретична конструкція «global commons», яку в науці застосовують для
об’єднання правового режиму позаюрисдикційних територій. Водночас, на
думку Гуою Вонга та Стівена Фріланда, професора міжнародного права Університету Західного Сіднею, ця концепція може внести ще більшу невизначеність у
міжнародне космічне право [5],[9]. З економічної точки зору «commons» передбачає якийсь ресурс, над яким не може бути встановлений контроль однією
особою, але використання однією особою зменшує можливість використання
його іншою особою, що відповідає діяльності з видобування космічних ресурсів, але з юридичної т.з. воно наштовхується на давно відоме з римського права
res communis, що за словами Крістофера Джонсона, не є законним та справедливим розподілом інвестицій та отриманих благ [10].
Таким чином, Указ орієнтує членів міжнародної спільноти на ще більшу
невизначеність, оскільки заперечує відомі міжнародному праву режими позаюрисдикційних територій «common heritage of mankind» та «global commons», не
визначаючи правового режиму небесних тіл, який є критично необхідним для
діяльності з видобування космічних ресурсів.
Діяльність держав-членів в космічному просторі та на небесних тілах
наразі регулюється принципом, згідно з яким їх дослідження та використання є надбанням всього людства, тобто має здійснюватись на благо і в інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їх економічного або наукового розвитку. Стосовно режиму космічного простору та небесних тіл відображена лише
їх відкритість для дослідження та використання всіма державами без будь-якої
дискримінації на основі рівності і згідно з міжнародним правом, при вільному
доступі в усі райони небесних тіл (ст. 1 Договору про космос) [11]. Указ формально не суперечить цим нормам, але орієнтує міжнародну спільноту на те, що
діяльність на благо та в інтересах всіх країн має розумітися вужче, ніж справедливий розподіл між усіма державами-учасницями благ, одержуваних від цих
ресурсів, з особливим урахуванням інтересів і потреб країн, що розвиваються, а
також зусиль тих країн, які прямо або непрямо зробили свій внесок у дослідження Місяця (п. д, ч. 7 ст. 11 Угоди про Місяць).
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Модель розподілу відповідних благ ще належить сформувати, але з тексту Указу вбачається, що США націлені стимулювати комерційну діяльність
суб’єктів господарювання шляхом гарантування отримання ними прибутків із їх
вкладів на розвиток цього виду космічної діяльності, що залишає дуже примарне місце урахуванню інтересів і потреб країн, що розвиваються, при відповідному розподілі благ [12]. Таким чином, Державне космічне агентство України
мало б орієнтувати суб’єктів господарювання на чітке усвідомлення, що їх
прибуток в цій діяльності буде прямо пропорційним вкладам. Вказана модель
справедлива і для міждержавних домовленостей між Україною та США у цій
сфері у випадку їх досягнення.
Висновки
Активне підтримання Україною політики США в контексті Указу про заохочення міжнародної підтримки видобутку та використання космічних ресурсів:
- не суперечило б міжнародним зобов’язанням України;
- потребуватиме суттєвого доопрацювання космічного законодавства,
зокрема стосовно дозвільної системи, реєстрації космічних об’єктів
та прав на космічні ресурси, охорони космічного простору та
небесних тіл від космічного сміття, узгодженості операційних систем
з системами партнерів у домовленостях;
- передбачатиме відмову у відстоюванні національних інтересів щодо
розподілу благ, добутих із небесних тіл на засадах справедливого
розподілу за моделлю, закріпленою в Угоді про Місяць, що також
може спричинити віддалення від співпраці в цьому секторі з такими
державами, які підтримуватимуть відповідну модель.
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Анотація: Дане дослідження покликане проаналізувати застосовність
норм міжнародного гуманітарного права у міжнародному космічному праві.
Зокрема у першій частині доповіді розглянуті актуальні міжнародні події,
пов’язані з космічною діяльністю і дотичні до сфери регулювання міжнародного
гуманітарного права. Друга частина доповіді торкається питання імперативності
норм міжнародно-правових актів космічного права щодо запобігання провадженню військової діяльності у космічному просторі. Третя частина доповіді
акцентує увагу на нормах національного законодавства, які потребують вдосконалення з врахуванням основних принципів міжнародного гуманітарного права,
а також сценаріях розвитку подій, за яких таке вдосконалення буде актуальним.
Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, право збройних конфліктів, міжнародне космічне право, комбатанти, некомбатанти, національна безпека, стратегічні галузі промисловості
Аннотация: Данное исследование призвано проанализировать применимость норм международного гуманитарного права в международном космическом праве. В частности, в первой части доклада рассмотрены актуальные
международные события, связанные с космической деятельностью и касающиеся сферы регулирования международного гуманитарного права. Вторая часть
доклада касается вопроса императивности норм международно-правовых актов
космического права относительно предотвращения осуществления военной
деятельности в космическом пространстве. Третья часть доклада акцентирует
внимание на нормах национального законодательства Украины, которые требуют усовершенствования с учетом основных принципов международного
гуманитарного права, а также сценариях развития событий, при которых такое
усовершенствование будет актуальным.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, право вооруженных конфликтов, международное космическое право, комбатанты, некомбатанты, национальная безопасность, стратегические отрасли промышленности
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Abstract: This study is intended to analyze the applicability of provisions of
international humanitarian law in international space law. In particular, the first part
of the report examines current international events related to space activities falling
under the sphere of regulation of international humanitarian law. The second part of
the report concerns the issue of mandatory nature of the provisions of international
legal acts of space law regarding the prevention of military activities in outer space.
The third part of the report focuses on the provisions of the national Ukrainian legislative framework that need to be improved, taking into account the basic principles of
international humanitarian law, as well as actual scenarios in which such the improvement will be relevant.
Key words: international humanitarian law, laws of armed conflicts, international space law, combatants, non-combatants, national security, strategic industries
Наразі серед фахівців з міжнародного космічного права точиться дискусія
щодо того, чи можуть положення Договору про принципи діяльності держав по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші
небесні тіла (Договір про космос, 1967 року) сприяти формуванню правового
механізму, який би запобігав провадженню військової діяльності у відкритому
космосі та на інших небесних тілах. Підгрунтям для вказаних дебатів слугує преамбула Договору про космос та його стаття 4, де наголошено на обов’язку державпідписантів використовувати космічний простір виключно з мирною метою.
Однак зазначений Договір не містить прямих та однозначних заборон на
ведення військової діяльності у космосі, що значним чином «розв’язує руки»
державам-учасницям для провадження того виду діяльності, який слугує задля
захисту їх національної безпеки та територіальної цілісності, вже не говорячи
про держави, які не завершили ратифікацію Договору і таким чином не підпадають під імперативний характер його положень.
На межі балансування між вимогою щодо використання космічного простору в мирних цілях та світових тенденцій щодо очевидного або завуальованого порушення цієї вимоги, які досить яскраво проявилися саме у 2020 році,
народжується сфера компетенції фахівців міжнародного гуманітарного права.
Українське законодавство визначає міжнародне гуманітарне право або
право збройних конфліктів як систему міжнародно визнаних правових норм і
принципів, які застосовуються під час збройних конфліктів, встановлюючи
права і обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо заборони чи обмеження
використання певних засобів і методів ведення збройної боротьби, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення цих
норм [1]. Таким чином, зазначені норми не можуть застосовуватися як запобіжний захід проти виникнення збройного конфлікту, а лише в результаті його
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виникнення, а об’єм їх застосування визначається після встановлення характеру
конфлікту (міжнародний збройний конфлікт чи внутрішній збройний конфлікт).
Між тим, сучасна військова доктрина, яка розвивається в багатьох державах світу, дає зрозуміти, що космічні системи справлятимуть дедалі більш значний
вплив на підтримку пріоритетів національної безпеки. Деякі передові з точки зору
космічної діяльності країни, зокрема США та Великобританія, розробили мережево-орієнтовані концепції ведення війни, які в значній мірі покладаються на космічні апарати для досягнення певної мети, як от збір розвідувальних даних за допомогою дистанційного зондування, GPS-керована зброя, супутникові телекомунікаційні апарати та технології безпілотних літальних апаратів. Не менш очевидно,
що подібні зусилля з боку світових лідерів спонукають й інші країни до оперативного вдосконалення власних можливостей у космосі. З цією метою за останні
десятиліття було розроблено численні системи космічної зброї. Ці технології
включають кінетичну антисупутникову зброю (ASAT), коорбітальні види антисупутникової зброї (апарати та/або системи, що відносяться до двох або більше
небесних тіл), електромагнітний імпульс (EMP), радіаційну зброю і так звану
зброю «м'якого враження» (кібер-атаки, застосування лазерних технологій, глушіння і спотворення радіо-частот, моніторинг обміну даними і т.д.) [2].
На підтвердження актуальності формулювання ефективних норм права і
на їх основі повноцінних правових механізмів для врегулювання конфліктів у
космічному просторі наведемо хронологію подій, які відбулися у досить щільний проміжок часу і сколихнули світову спільноту своєю безпрецедентністю.
15 квітня 2020 року Російська Федерація випробувала протисупутникову
ракету прямого перехоплення, здатну знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті [3]. Ця операція одразу була зафіксована Космічним командуванням військово-повітряних сил США. Крім того, Держдепартамент США припустив у своєму Виконавчому резюме про дотримання угод та зобов'язань щодо
контролю над озброєнням, нерозповсюдженням зброї та роззброєнням у 2020
році (Звіт про відповідність) [4], що цей експеримент міг бути пов’язаний із
застосуванням ядерної зброї.
Вже 22 квітня 2020 року Корпус вартових ісламської революції заявив,
що Іран вивів у космос перший військовий супутник [5]. США ж у свою чергу
ще в 2019 році висловили підозру, що космічна програма Ірану насправді несе
за собою розвиток технологій зі створення балістичних ракет, здатних бути
носіями у тому числі і ядерної зброї, в результаті чого США запровадили санкції проти Космічного агентства Ірану [6].
А 15 липня 2020 року Російська Федерація запустила супутникову систему для випробування орбітальної зброї, тобто зброї космічного базування, в
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результаті чого отримала публічні звинувачення від збройних сил США та
Об’єднаного Королівства Великобританії [7].
Усі перераховані факти підтверджують, що перспектива застосування
норм міжнародного гуманітарного права у космічному просторі не є примарною. Оцінюючи правову та фактичну готовність України до потенційної «мілітаризації» космічного простору, звернемося до наступних фактів.
У 1994 році Україна взяла на себе зобов’язання щодо повного ядерного
роззброєння й приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Лідери України, Росії, Великої Британії та США підписали меморандум, який
надавав Україні гарантії безпеки (Будапештський меморандум). На момент
отримання незалежності Україна була третьою за об’ємом ядерного потенціалу
державою у світі. Ще до зазначених подій влітку 1993 р. на сторінках журналу
«Foreign Affairs» відбулася дискусія між прихильником ядерного роззброєння
України С. Міллером і його опонентом у цьому питанні класиком теорії політичного реалізму Дж. Миршеймером. На користь своєї позиції щодо необхідності для України зберегти ядерний арсенал Дж. Миршеймер навів наступні аргументи: по-перше, ядерний потенціал вже знаходився на території України на
момент розпаду СРСР, отже Київ був її легітимним власником, а по-друге, військовий потенціал Росії загрожував Україні, оскільки між двома країнами були
наявні територіальні суперечки [8]. Як зазначає Потєхін О.В., автор статті «Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та України»,
на ініціаторах знешкодження українського ядерного потенціалу, тобто на відповідних посадових особах Москви і Вашингтону, лежить часткова відповідальність за те, що Україна навесні 2014р. опинилася неозброєною перед обличчям
російського вторгнення. Таку позицію можна визнати грунтовною, зважаючи
ще й на той факт, що у 2020 році президент РФ Володимир Путін видав наказ
про затвердження «Основ державної політики Російської Федерації у сфері
ядерного стримування» [9], у відповідності до яких Росія залишає за собою
право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї і її союзників ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження, а також в разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме
існування держави. Ступінь цієї загрози в «Основах» не визначений, а отже
визначатиметься керівництвом держави ad hoc. Застереження про те, що ядерне
стримування здійснюється не тільки проти держав або блоків, що володіють
ядерною зброєю, але й держав зі «значним бойовим потенціалом», поширює
сферу потенційного застосування російської зброї на широке коло держав світу.
Адже визначення, що саме можна вважати «значним бойовим потенціалом», в
«Основах» не дається [10].
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Варто відзначити, що у 2008 році на розгляд Конференції із роззброєння
у Женеві був внесений російсько-китайський проект Договору про запобігання
розміщення зброї в космічному просторі, застосування сили або погрози силою
відносно космічних об'єктів, який передбачає заборону на розміщення у космосі
зброї будь-якого виду і на будь-які силові дії відносно космічних об'єктів [11].
Розглядаючи наведені факти у сукупності, можна зробити висновок про непослідовність рішень нашого північного сусіда.
Зважаючи не на силові, а на правові важелі, які є в арсеналі України для
врегулювання потенційних конфліктів, варто зазначити, що з часів ратифікації
Договору про космос Україна не підписувала інших міжнародних документів
щодо нерозміщення зброї у космосі. Щоправда у 2012 році Україна подала заявку
на участь в Шанхайській організації співробітництва [12], в деяких документах
якої закріплена задача запобігання розміщенню зброї в космосі, з чого можна
зробити висновок про прагнення нашої держави до участі в розбудові саме правових механізмів задля використання космічного простору в мирних цілях.
Принагідно звернемо увагу, що у відповідності до ст. 4 Договору про космос [13], держави-учасниці Договору зобов'язуються не виводити на навколоземну орбіту будь-які об'єкти з ядерною зброєю або будь-якими іншими видами
зброї масового знищення, не встановлювати таку зброю на небесних тілах і не
розміщувати таку зброю в космічному просторі будь-яким іншим чином. Однак
інші види зброї у Договорі не обумовлені. Тобто теоредично зброя, яка не підпадає під визначення зброї масового враження або ядерної зброї, може бути
розміщена в космічному просторі, що на жаль може трактуватися з метою зловживання деякими зацікавленими у цьому сторонами.
12 грудня 2019 року Генеральна асамблея ООН прийняла більшістю голосів три резолюції з роззброєння в космосі. Всі три документи були запропоновані Росією. Так, у першому документі «Нерозміщення першими зброї в космосі» автори підтвердили «необхідність вивчення і прийняття практичних заходів
при виробленні угод з метою запобігання гонки озброєнь у космічному просторі» [14]. Друга резолюція «Подальші практичні заходи щодо запобігання гонки
озброєння в космічному просторі» наполегливо закликала міжнародне співтовариство продовжити свої зусилля, спрямовані на запобігання гонки озброєння,
включаючи розміщення зброї, в космічному просторі з метою підтримання
міжнародного миру і зміцнення глобальної безпеки». [15]. Третій документ
«Заходи щодо забезпечення транспарентності та зміцнення довіри в космічній
діяльності» підтверджує право всіх держав «досліджувати і використовувати
космічний простір відповідно до норм міжнародного права» [16].
Щодо перших двох резолюцій Україна проголосувала проти, а щодо третьої - утрималася [17]. Проте оцінюючи активність РФ щодо підготовки зазначе113
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них документів, не варто скидати з рахунків заяву НАТО, яка прозвучала 21 листопада 2019 року, і в якій Альянс оголосив космос окремою сферою проведення
військових операцій за духом, моря, суші і кібернетичних зв'язків. При цьому в
Альянсі заявили, що не будуть розміщувати свою власну зброю в космосі [18],
однак резолюції, запропоновані РФ могли бути реакцією саме на заяву Альянсу.
Проаналізувавши ланцюг вищевикладених подій, варто об'єктивно і неупереджено сприймати проект Договору про запобігання розміщення зброї в космічному просторі, першу редакцію якого Російська Федерація представила у 2014
році на Конференції з роззброєння і текст якої наразі переглядається і вдосконалюється. Бажано також виявляти особливу обережність щодо захисту національних інтересів України у тому випадку, якщо Україні в подальшому буде запропоновано долучитися до вказаного Договору, особливо приймаючи до уваги двоякість сенсу статті 12 Проекту Договору, у відповідності до якої «кожна державаучасниця, реалізуючи свій національний суверенітет, має право вийти з цього
Договору, якщо вирішить, що надзвичайні події, пов'язані з предметом цього
Договору, загрожують її найвищим інтересам» [19]. На наше переконання, сам
сенс зазначеної статті може нівелювати загальну спрямованість Договору на демілітаризацію космічної діяльності і спричинити зловживання її трактуванням.
Повертаючись до відображення норм міжнародного гуманітарного права у
космічному праві України, маємо зазначити, що гуманітарне право або право
збройних конфліктів перш за все має на меті захист прав активних учасників
бойових дій (комбатантів) та мирних жителів (некомбатантів), тобто іншими
словами захист прав фізичних осіб. Якщо у положеннях національного космічного
законодавства мова не йде про захист прав громадян, які в ході тих чи інших видів
космічної діяльності виходять у космічний простір, застосування норм гуманітарного права у контексті космічного права є досить проблематичним.
До сих пір формулювання подібних норм у Законі України «Про космічну
діяльність» вважалося передчасним у зв’язку з фактичною відсутністю розвитку
пілотованої космонавтики на території України або під її юрисдикцією. З іншого
боку, питання створення космічних військ України піднімалося ще з 1996 року.
Наразі у Державному космічному агентстві України проходять службу близько
700 військовослужбовців. Де-юре вони є військовослужбовцями Збройних сил
України, відрядженими до ДКАУ, проте де-факто повністю підпорядковані космічному агентству: отримують грошове утримання від ДКАУ, призначаються на
посади та звільняються керівництвом ДКАУ, і навіть мають власні знаки розрізнення. Підготовка військових спеціалістів для ДКАУ проводиться в Житомирському військовому інституті імені С.П Корольова. До їх завдань входить зокрема
забезпечення функціонування наземної інфраструктури [20]. Проте із розвитком
пілотованої космонавтики, а в майбутньому і Космічних військ України, необхід114
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но включити до Закону України «Про космічну діяльність» [21], який має наразі
рамковий характер, розділ, яким би регламентувалися засади діяльності військового персоналу у космічному просторі. Крім того, мають бути випрацювані стратегії щодо застосовування запобіжних заходів при плануванні військових операцій
у космосі, враховуючи і принцип пропорційності з МГП, який передбачає, що
конкретна і безпосередня військова перевага, здобута в результаті військової
операції, повинна переважати шкоду, завдану в її ході цивільним особам та цивільним об’єктам. Попри те, що цей принцип не вимагає зменшення жертв серед
цивільного населення або втрати майна до нуля, він вимагає прийняття рішень
щодо мінімізації таких втрат, наскільки це можливо. Згаданий принцип МГП
перегукується з положенням статті 198 Конвенції ООН з морського права (1982)
[22], у відповідності до якої держава, якій стає відомо про випадки, коли морське
середовище піддаватиметься неминучій небезпеці нанесення шкоди або коли
йому завдано збитків в результаті забруднення (це зокрема стосується і забруднення, спричиненого провадженням діяльності у повітряному чи космічному
просторі), вона негайно повідомляє інші держави, які, на її думку, можуть бути
зачеплені цими збитками, а також компетентні міжнародні організації. Динаміка
космічного середовища надає цьому принципу особливої важливості, враховуючи
унікальні наслідки кінетичної атаки та серйозні проблеми, пов'язані з супутниками подвійного використання, що призводить до утворення нових об’єктів космічного сміття. У цьому контексті дозволимо собі технічну ремарку, що супутники,
стороною запуску яких і кінцевим бенефіціаром надаваних ними послуг, зокрема
й з метою забезпечення безпеки і оборони держави, виступатиме України, мають
бути оснащені системою сходження з орбіти (deorbiting system) через конкретно
визначений період часу, що запобігатиме утворенню космічного сміття.
Донедавна серед актуальних недоліків нормативно-правової бази України,
які в майбутньому могли б ускладнити і захист її національних інтересів у космічному просторі, були наступні. Попри той факт, що космічна галузь у всіх державах традиційно складає стратегічну для економіки і безпеки держави, в Україні до
вересня 2020 року був відсутній законодавчо визначений перелік галузей, що
мають стратегічне значення для безпеки держави, не дивлячись на те, що мова про
них йде у ч. 2 ст. 117 Господарського кодексу України [23], а також наявний Перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави [24]. Варто відзначити, що космічна галузь за визначенням має підпадати й під
перелік галузей критичної інфраструктури держави, оскільки її об’єкти є
об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв (критерій з п.5 ч.1
ст.6 Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”
[25]), до об’єктів критичної інфраструктури належать підприємства та установи
(незалежно від форми власності), що є стратегічно важливими для функціонуван115
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ня економіки і безпеки держави, суспільства та населення (критерій з ст. 2 Постанови КМУ №563 від 23 серпня 2016 року “Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави” [26]). Крім того, підсилений захист інформаційних систем,
комунікацій, ресурсів і баз даних ЦОВВ, що відповідають за формування і реалізацію державної космічної політики та суб’єктів космічної діяльності від кібератак є абсолютно логічним заходом, оскільки в зазначених установах апріорі
міститься інформація, яка підпадає під поняття державної таємниці, а також інтелектуальної власності. Проте проблема полягає не лише в тому, що космічна
галузь не входить до переліку галузей критичної інфраструктури (або її об’єкти до переліку об’єктів критичної інфраструктури), а й в тому, що ще станом на
серпень 2020 року в Україні не було переліку галузей (об’єктів) критичної інфраструктури. Актуальною відповіддю на це питання стало утворення Міністерства
стратегічних галузей промисловості і визначення космічної діяльності у положенні про Міністерство стратегічною галуззю промисловості [27].
Наразі в міжнародному правовому полі набирає не аби якої популярності
теза, яка ризикую стати нормою звичаєвого права у зв’язку з її вдалим формулюванням, придатним для виправдання досить широкого кола космічних операцій. У
відповідності до неї загальновизнано, що «мирному використанню космічного
простору» не протиставляється «його використання з військовою метою», однак з
«мирним» ототожнюють поняття «неагресивного використання» [28]. Як визнало
свого часу військове командування США, «Перевага у космічному просторі – це
майбутнє військової справи» [29], проте вказане твердження варто сприймати
перш за все через призму одного з найважливіших досягнень цивілізації – права,
що покликане сприяти розбудові миру і безпеки людства. Звертаючись до аналізу
останніх подій, пов’язаних з космічною діяльністю різних держав, не можна заперечувати очевидне прагнення деяких ключових гравців до укріплення своїх військових позицій не лише на поверхні Землі, але й в космічному просторі. Проте
навіть при готовності захищати власні національні інтереси з позиції сили, кожна
держава має перш за все подбати про наявність повноцінної нормативно-правової
бази, яка б сприяла захисту прав комбатантів та некомбатантів (у контексті нормотворчості для потреб космічного права бажано послуговуватися позитивним
досвідом повітряного і морського права), а також подбати про власне дотримання
міжнародних зобов’язань, зокрема що стосуються нерозповсюдження зброї масового враження, і перш за все – ядерної зброї.
До сьогоднішнього дня Україна, як космічна держава, дотримувалася
норм міжнародного права щодо використання космічного простору в мирних
цілях, будучи доброчесним членом космічної спільноти. Ми не маємо сумнівів,
що й надалі наша держава буде прикладом у виконанні міжнародних зо116
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бов’язань для інших космічних гравців світу, демонструючи власну послідовність як у нормативно-правових актах, так і в фактичній реальності. При цьому
не варто забувати, що норми національного законодавства України, якими регулюється космічна діяльність, а зокрема й питання захисту і безпеки населення,
потребують подальшого вдосконалення.
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ВСЕОБЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ И КОСМОСА В АСПЕКТЕ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛЯН, АКЦЕНТ НА ЕЕ ОРБИТАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Т.В. Лабуткина, А.В. Хлапонина
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г. Днепр
e-mail: tvlabut@ukr.net
Аннотация. Создание глобальной всеобщей космической системы наблюдений (наблюдений, в которых в паре «средство и объект наблюдений» хотя
бы одна составляющая находится в космосе) определено как одна из основных
движущих сил развития единой, совместно используемой человечеством системы наблюдения, предназначенной для обеспечения всеобщего мира и безопасности. Назван ряд путей и средств, обеспечивающих появление глобальной
всеобщей космической системы наблюдения (с учетом синергии технических,
экономических и правовых аспектов использования космических средств наблюдения). Выделен комплекс задач глобальной космической системы наблюдения, Акцентировано внимание на наблюдениях орбитальных объектов в околоземном космосе с космических аппаратов на орбитах Земли. Представлена
концепция глобальной орбитальной системы наблюдения космической обстановки как часть всеобщей глобальной системы космических наблюдений.
Ключевые слова: технические, экономические и правовые аспекты использования космических средств наблюдения, глобальная всеобщая космическая
система наблюдений, орбитальная система наблюдения космической обстановки.
Анотація. Створення глобальної загально спільної космічної системи
спостережень (спостережень, в якій у парі «засіб і об’єкт спостереження» хоч би
одна складова знаходиться у космосі) визначено як рушійних сил розвитку
єдиної системи глобальних спостережень, яка використовується людством і
призначена для забезпечення всесвітнього миру та безпеки. Названа низка шляхів і засобів, які забезпечують появу глобальної спільної космічної системи
спостереження (із врахуванням синергії технічних, економічних і правових
аспектів використання космічних засобів спостереження). Акцентована увага на
спостереженні орбітальних об’єктові у навколоземному просторі з космічних
апаратів на навколоземних орбітах. Представлена концепція глобальної орбіта120
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льної системи спостереження космічної обстановки у навколоземному просторі
як частина загально спільної глобальної системи космічних спостережень.
Ключові слова: технічні, економічні і правові аспекти використання космічних засобів спостереження, глобальна спільна космічна система спостережень, орбітальна система спостереження космічної обстановки.
Abstract. The creation of a global universal space observation system (observations in which at least one component is in space in a pair of "means and object of
observation") is defined as one of the main driving forces for the development of a
unified observation system shared by mankind, designed to ensure universal peace
and security. A number of ways and means are named that ensure the emergence of a
global universal space observation system (taking into account the synergy of technical, economic and legal aspects of using space observation means). The complex of
tasks of the global space observation system is highlighted. Attention is focused on
the observations of orbital objects in near-earth space from spacecraft in Earth orbits.
The concept of a global orbital system for observing the space situation is presented
as a part of the global space observation system.
Keywords: technical, economic and legal aspects of the use of space
observation equipment, global universal space observation system, orbital space
observation system.
Красавица Земля летит по своей орбите, несет вокруг живительного и
опасного Солнца великое и все же пока еще жалкое человечество. Люди преодолели земное притяжение, уже привычно реализуют планы недалекой во времени колонизации Луны и Марса, стремятся заглянуть подальше за пределы
своей галактики. Люди разъяли для себя мир на мельчайшие частицы, управляют генами, и, может быть, в недалеком будущем, собравшись с силами, окончательно победят опасные вирусы (сделают организм человека невосприимчивым
к ним). Они также, без сомнения, существенно увеличат срок жизни человека.
Но человечество пока так и не научилось в полной мере жить мирно, совместно
и радостно изменять мир для всеобщего блага. Все еще существуют на Земле
проблемы войн и насилия, льются слезы и кровь, разрушается созданное. Человечество по-прежнему наносит себе вред своей деятельностью (не решены проблемы засорения и загрязнения нашей планеты и ее атмосферы, околоземного
космоса). К полностью мирной и в высокой степени безопасной жизни люди
придут. Придут как единой цели, но многими путями, используя множество
средств, и, может быть, к великому сожалению, столкнувшись не с одной опасной ситуацией, требующей немедленного совместного решения.
Среди важнейших средств, обеспечивающих мир и безопасность Землян,
– возможность совместного, глобального, постоянного, системного и достаточ121
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но пристального наблюдения Земли (ее поверхности и недр) и космоса (прежде
всего – околоземного космического пространства). Реализация такого наблюдения равна созданию единой всеобщей системы наблюдения. Во множестве
целей и задач этой системы можно выделить две составляющие. Во-первых,
постоянное полноохватное и высокоточное наблюдение (при возможности
соответствующей противодействующей реакции на несущие опасность действия) является мощным сдерживающим фактором для нарушителей мира, существенно затрудняющим реализацию пагубных планов. Во-вторых, такое наблюдение позволит человечеству контролировать локальные и глобальные результаты своей деятельности, а также независящие от него природные факторы и
явления, предотвращать негативные ситуации антропогенного и природного
характера или их опасные последствия, оптимизировать свое движение к улучшению и развитию мира.
Одним из мощнейших инструментов постоянного глобального наблюдения являются комплексно используемые средства наблюдения наземного и
космического базирования – космические средства наблюдения. В данном случае называем космическим средством наблюдения устройство, которое либо
находиться на космическом летательном аппарате и наблюдает часть окружающего мира (в частности – Землю), либо располагается на Земле и наблюдает
часть окружающего мира в околоземном космосе, солнечной системе и далее.
Как альтернатива космическим средствам, земные средства наблюдения располагаются в пределах Земной атмосферы и наблюдают объекты в пределах
земной атмосферы. Наверное, в будущем в контексте такого разделения средств
наблюдения можно будет говорить о «планетных средствах наблюдениях», то
есть наблюдениях космических объектов средствами, располагающимися на
поверхности планеты (естественной или созданной человеком) или в определенных границах близости к ней.
Комплекс согласованно используемых космических средств наблюдения
представляет собой космическую систему наблюдения. Развитие интегрированных систем получения и обработки информации приведет к объединению
земных и космических наблюдений. Космическая система наблюдения станет
стержневой основой, к которой присоединяться результаты земных наблюдений, значительная часть которых может быть включена в единую информационную систему с использованием космических технологий (проходя через орбитальные средства съема передачи и обработки информации с наземных датчиков или локальных накопителей наземных данных).
Наличие единой, совместно используемой всем человечеством (а в начале, скорее всего, частью человечества, представленной содружеством стран,
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которое будет расширяться) космической системы наблюдения станет краеугольным камнем в обеспечении мира и безопасности Землян.
В данной работе выделим несколько аспектов обсуждения (хотя все их
на более высоком иерархическом уровне анализа объединяет глобальный аспект
обеспечения мира и безопасности Землян, реализации их возможного и эффективного функционирования с использованием предоставляемых космосом возможностей). Во-первых, определим создание глобальной космической системы
наблюдения как одну из основных движущих сил развития единой, совместно
используемой человечеством системы наблюдения. В том числе, остановимся на
противоречии того, что должно быть первым, – такая система наблюдения или
установление полного глобального мир и сотрудничества для всеобщего блага, а
также на огромном потенциале энергии развития в преодолении этого противоречия. Во-вторых, назовем ряд путей и средств, обеспечивающих появления
глобальной совместно используемой космической системы наблюдения (затрагивая в комплексе технические, экономические и правовые аспекты). В-третьих,
акцентируем внимание на наблюдениях орбитальных объектов в околоземном
космосе с космических аппаратов на орбитах Земли. В том числе – представим
концепцию глобальной орбитальной системы наблюдения космической обстановки как часть всеобщей глобальной, совестно используемой системы космических наблюдений (и на более высоком уровне иерархии – глобальной всеобщей системы наблюдения Земли и космоса).
Первый аспект обсуждения. Если не учитывать необходимость полноценного наблюдения окружающей действительности с погружением в глубины
микромира, то для остальной (большей) части глобальной системы наблюдений
система космических наблюдений станет базовой, стержневой, дающей возможность более масштабного видения, а также объединяющей («сшивающей»)
множество локальной (наземной и космической) информации в единое целое,
обеспечивающей ее полноценное обобщение. Космические наблюдения (в предложенном их толковании) дают возможность увидеть издали («укрупнено»)
общую картину, меня «уровень приближения рассмотрения». Космические
наблюдения все более наращивают свои возможности «фокусировки» на мелких
деталях, возможность приближенного видения далеких, недоступных другим
средствам объектов.
Единая, глобальная, совместно используемая человечеством система космических наблюдений (как и в целом, единая глобальная система наблюдений)
кажется утопией и, без сомнения, является таковой, если говорить о немедленном совместном ее создании. Проблема создания такой системы перекликается
с проблемой мирного и безопасного космоса, мирной и безопасной жизни на
Земле (не создашь действительно всеобщую глобальную систему без всеобщего
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мира и сотрудничества, и в то же время, без создания такой системы сложно
добиться всеобщего мира и безопасности).
Однако постепенное движение к созданию единой глобальной системы
космических наблюдений обеспечит появление некоторых ее прообразов (представленных совместными системами нескольких стран или объединением информации и (или) средств наблюдения нескольких стран). Такое объединение
будет вызвано как совместным решением задач по обеспечению безопасности
отдельно взятых стран (подобные задачи, прежде всего, с точки зрения получения информации эффективнее решаются в содружестве), так и экономическими
интересами.
Экономические интересы связаны, прежде всего, с появлением глобальных многоспутниковых систем, а также тенденциями к интегрированию космических технологий. Пока многоспутниковые системы создаются в основном для
обеспечения пользователей современными Internet технологиями связи (яркий
пример – система StarLink). Системы дистанционного наблюдения Земли также
целесообразно создавать на основе группировок полного (и, скорее всего, многократного покрытия Земли зонами наблюдения). Кроме того, уже ведутся
активные исследования и разработки проектов по созданию многоспутниковых
систем, объединяющих в себе функции получения, передачи и обработки информации (например, системы, представленнаые в работах [1-3]). В большинстве
случаев одна глобальная многоспутнковая система совместного использования
эффективнее нескольких малых систем локальной принадлежности. Глобальные
многоспутниковые системы (в том числе системы получения данных наблюдений) ориентированы на многих пользователей во многих странах. Могоспутниковые системы могут иметь разработчиков или инвесторов от различных стран.
Это послужит созданию прообразов базирующейся в космосе части единой
глобальной системы наблюдений.
Вполне очевидно, что для эффективного обслуживания многоспутниковых космических систем наблюдения (и многспутниковых систем другого назначения), для обеспечения их безопасного функционирования необходимо интегрировать данные наземных средств наблюдения, возможное расположение
которых ограничено принадлежностью территорий конкретным странамвладельцам этих территорий. Понятие интегрирования данных может быть
расширено до понятия интегрирования (с точки зрения совместного развития)
технологий наблюдения, вести к созданию единых международных комплексных систем наблюдения. Комплексное использование системы наземных
средств наблюдения космической обстановки (как с точки зрения анализа траекторного движения, так и с точки зрения видения особенностей функционирования космических аппаратов) являются одним из эффективных средств исклю124
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чения угроз милитарного характера [4,5]. Также необходимо отметить, что все
более актуальным становится наблюдение космической обстановки из космоса.
В том числе, выдвигаются проекты многоспутнковых систем наблюдения множества орбитальных объектов (и в том числе космичсеких аппаратов). Решение
этой задачи с точки зрения обеспечения мирного космоса и всеобщей безопасности также требует объединения усилий многих стран и эффективно на основе
единой реализации всеобщего пользования.
Таким образом, после появления некоторых последовательных «приближений» к глобальной космической системе наблюдения мир придет к появлению
глобальной «квазивсеобщей» космической системы наблюдения, которая станет
мощным фактором обеспечения мира и безопасности на Земле. Такая система
будет создаваться, «прорастать» через проблемы разрозненности и конфликты
человечества, служить предотвращению наносящих вред действий и объединению
людей на планете Земля. Очевидно, появление действительно всеобщей, глобальной, совместно используемой системы космических наблюдений будет означать,
что проблем мира на Земле землянами полностью решена.
Если заглянуть вперед, полагая эволюцию человеческих отношений позитивно направленной к миру и совместному прогрессу на Земле (какими бы
уродливыми и страшными не были отклонения от этого движения), то очевидно,
что система наблюдения, обеспечивающая «принуждение к миру» перестанет
быть востребована в этой функции. Однако все методы и технологии, все наработки, полученные для данной системы, будут использованы (с некоторой трансформацией под измененные задачи).
Второй аспект обсуждения. Рассматривая пути и средства создания
всеобщей глобальной космической системы наблюдения, разобьем их на несколько групп. Во-первых, это техническое совершенствование устройств, методов
и систем реализации наблюдений, обработки, хранения и использования полученных данных. На сегодняшний день все более повышается точность оптических и радиолокационных измерений, реализуемых наземными и космическими
средствами наблюдения. Выдвигаются и отрабатываются проекты комплексного использования несколько средств наблюдения как единого устройства (например, наблюдения на основе множества тесно взаимодействующих космических аппаратов, составляющих распределенный космический аппарат). Разрабатываются концепции и проекты спутниковых систем наблюдения Земли, которые в современном варианте предполагают обеспечение связи между космическими аппаратами и обработку данных на основе туманных и граничных вычислений. В этом случае система реализуется на распределенных космических
аппаратах и предполагает как получение информации, так и ее обработку и
транспортировку (то есть функции передачи и обработки данных «встроены» в
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систему) [1]. Также рассматриваются перспективы транспортировки данных
наблюдений и их обработка на основе облачных вычислений с использованием
услуг спутниковых систем, реализующих технологии Internet и «предоставляющих услуги» системам, реализующим наблюдения [6,7].
Во-вторых, это развитие наземных и космических средств наблюдения
отдельными странами (прежде всего в интересах своей безопасности, но с ориентацией на международную интеграцию в целях всеобщего мира и безопасности). Совершенствование технических средств реализации наземных и орбитальных наблюдений, а также объединение их в единую систему, интегрирующую и
централизованно использующую множество средств разной технологи наблюдения, является базовой основой безопасности страны, вкладом в общее дело
обеспечения мира и безопасности на текущий день и в развитие будущих международных систем безопасности [4,5]. А в конечном итоге создание национальной системы наблюдений (в частности, – системы космической ситуационной
информированности) работает на создание будущей глобальной всеобщей (вначале квазивсеобщей) системы наблюдений.
В-третьих, это развитие международной правовой базы, с учетом использования данных наблюдений Земли и околоземного пространства при регулировании вопросов, касающихся мира и безопасности, а также экономической
деятельности. В том числе – развитие той части космического права, которая
регулирует космическую деятельность[8].
В-четвертых, это централизация на уровне международных организаций
активной стимулирующей координации решения вопросов, связанных с движением к созданию единой, совместно используемой человечеством, системе
актуальной информации (и космической системы наблюдений как ее части).
В-пятых, это активное обнародование информации космических систем
наблюдения, если ее появление ведет к предотвращению негативных последствий, сдерживанию возможных угроз, служит на благо совместного проживания
людей на планете Земля (а может быть, в недалеком будущем и на других планетах).
В-шестых, это гуманитарные миссии, посвященные формированию мышления землян, направленного на понимание необходимости достижения мира,
совместной заботы о нашей планете и окружающем космосе.
Мир идет по названым и другим направлениям к решению проблемы мира
и безопасности, к переведению практической деятельности на качественный новый уровень эффективности с использованием космических систем и технологий.
И космическая система наблюдений (пока разрозненная на составляющие) будет
играть все более важную роль. При этом в мире и у нас в Украине решается множество научных, практических и организационных «локальных» задач, а также
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ведутся концептуальные проработки. Специалисты в области правовых отношений создают базу для совершенствования государственной нормативно-правовой
основы космической деятельности, работают над предложениями по развитию
международных норм регуляции в этой области, стремятся активно участвовать в
решении подобных вопросов на международном уровне.
Для эффективного решения текущих задач страны в космической сфере
(и тем самым в контексте выше сказанного для будущего успешного решения
задачи создания всеобщей, глобальной системы получения информации о космосе и Земле человечеством) в той или иной мере работают государственные
организации, сфера деятельности которой связана с космосом, коммерческие
компании, научно-исследовательские организации. И в общей полифонии разработок и исследований, можно увидеть вклад высшей школы Украины. Он в
результатах исследований в диссертационных работах на соискание докторских
и кандидатских степеней. Кроме того, высшие учебные заведения, которые
готовят специалистов космического профиля, нередко привлекают к исследованиям в рамах актуальной для мира тематики космических наблюдений студентов (магистров и бакалавров). Научно-исследовательская работа студентов,
исследования в рамках дипломных работ бакалавров и магистров позволяет им
приобретать опыт исследователя и разработчика, и дает свои, пусть небольшие,
результаты в общую копилку создания нового.
В качестве примера можно привести исследования студентов физикотехнического факультета Днепровского национального университета имени
Олеся Гончара в рамках создания систем космического наблюдения наземного и
орбитального базирования (в частности, наблюдений космической обстановки).
Это работы на следующую тематику: «Планирование наблюдений орбитальных
объектов, реализуемых наземными станциями наблюдения» [9]; «Планирование
наблюдений орбитальных объектов, реализуемых космическим аппаратом» [10];
«Планирование наблюдений орбитальных объектов, реализуемых группировкой
космических аппаратов» [11-13]; «Концепция спутниковой системы наблюдения
орбитальных объектов» [14]. Три последние из названных работ касаются тематики, которой посвящен третий аспект обсуждения данной работы.
Третий аспект обсуждения. Все более актуальным становится использование наблюдение орбитальных объектов с околоземных орбит. Ряд ведущих
космических держав реализуют такие наблюдения, прежде всего, для контроля
космической обстановки в целях безопасности от милитарных угроз, используя
при этом одиночные космические аппараты или незначительные по численности группировки космических аппаратов. Однако представляет интерес полноценное использование возможностей наблюдений всего множества орбитальных
объектов орбитальными средствами в дополнение к данным наземных средств
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наблюдения (этот интерес обусловлен рядом факторов, в том числе - близостью
расположения орбитальных средств наблюдения к объектам наблюдения на
орбитах).
Появляются работы, в которых авторы рассматривают наблюдение орбитальных объектов, реализуемых системами космических аппаратов орбитальных группировок неизменной регулярной структуры полного охвата Земли
(будем говорить о группировках «стационарной» части системы). В работе [14]
для спутниковой системы наблюдения орбитальных объектов в дополнение к
группировке «стационарной» части системы было предложено использование
группировки адаптивной динамической структуры. Для каждой области высот,
на которые разбивалась высота над поверхностью Земли, предлагалось иметь
группировку, конфигурация которой изменялась под задачу близкого (сопровождающего) наблюдения. Например, для наблюдения (близкого сопровождения)
относительно компактной группировки космического мусора, образовавшейся
вследствие аварийной ситуации, или наблюдения распределенного космического аппарата, частично или полностью потерявшего управление. А также для
прочих ситуаций, требующих продолжительного близкого «сопровождающего»
объектов наблюдения (например, при сопровождении операций по удалению
космического мусора или обслуживанию космических аппаратов другими космическими аппаратами).
В данной работе определим описанную орбитальную систему, предназначенную для наблюдения орбитальных объектов в околоземном космосе, как
составляющую будущей единой глобальной системы космических наблюдений
и представим ее обобщенную концепцию. В такой системе предлагается «многослойность» орбитальной группировки «стационарной» части системы. В
частности, ряд разновысотных орбитальных группировок полного охвата Земли
(низковысотных, средневысотных и высоких сегментов группировки «стационарной» структуры), обеспечивают наблюдение орбитальных объектов с использование средств наблюдения (радиолокационных или оптических), которые в
общем случае реализуют наблюдение «вверх» и «вниз» при стабилизированном
в угловом положении космическом аппарате. Эти сегменты системы из наблюдающих космических аппаратов могут быть реализованы на основе космических аппаратов в едином конструктивном исполнении или на распределенных
космических аппаратах. Космические аппараты динамической составляющей
системы располагаются между сегментами «стационарной» составляющей.
Реализация связи и (или) обработки получаемой информации «встроена» в
систему наблюдения или система орбитальных наблюдений пользуется услугами связанной с ней системы передачи и обработки информации. Для стационарной и динамической составляющей описанной системы наблюдения орбиталь128
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ных объектов с использованием космических аппаратов исследованы задачи
организации использования средств наблюдения.
Человечество идет к созданию единой космической системы наблюдения, которая позволит не выпускать из пристального внимания Землю и околоземный космос. И, может быть, множество мыслей и идей, генерируемых различными авторами в рамках соответствующей тематики, станут полезными на
этом пути.
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ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ
КОСМІЧНИХ ПОСЛУГ
О.М. Мінай, І.В. Седих
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»
ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
е-mail: minayan1976@gmail.com
Аннотация. В докладе приведены экономические показатели глобального космического рынка за последние 10-20 лет (в зависимости от рассматриваемого сегмента). Проведен анализ экономических, технологических, инфраструктурных, законодательных и др. факторов повлиявших на стремительный рост
рынка космических услуг в целом и отдельных его составляющих. Рассмотрено
влияние пандемии COVID-19 на космический рынок. Спрогнозированы основные тенденции развития космического рынка вплоть до 2040 года. Выявлены
перспективные конкурентные ниши в глобальном рынке космических услуг.
Ключевые слова: глобальный космический рынок, рынок пусковых
услуг, малые спутники, кубсат, стартап.
Анотація. У доповіді наведено економічні показники глобального космічного ринку за останні 10-20 років (в залежності від сегменту). Проведено аналіз
економічних, технологічних, інфраструктурних, законодавчих та ін. чинників які
вплинули на стрімке зростання ринку космічних послуг в цілому і окремих його
складових. Розглянуто вплив пандемії COVID-19 на космічний ринок. Спрогнозовані основні тенденції розвитку космічного ринку аж до 2040 року. Виявлені
перспективні конкурентні ланки в глобальному ринку космічних послуг.
Ключові слова: глобальний космічний ринок, ринок пускових послуг,
малі супутники, кубсат, стартап.
Abstract. The report presents the economic indicators of the global space
market over the past 10-20 years (depending on the segment under consideration).
The analysis of economic, technological, infrastructural, legislative and other factors
influencing the rapid growth of the space services market in general and its individual
components is carried out. The impact of the COVID-19 pandemic on the space
market is considered. The main trends in the development of the space market up to
2040 have been predicted. The promising competitive niches in the global space
services market have been identified.
Keywords: global space market, launch services market, smallsats, CubeSat,
start-ups.
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У 2020 році узагальнююче джерело - The Space Report (TSR), що випускається Space Foundation, оцінив обсяг глобального космічного ринку на 2019
рік у 423,8 млрд. дол. [1]. У той час, як State of the Satellite Industry Report /
Satellite Industry Association (SIA) в звіті за 2019 рік вказує цифру 366 млрд. дол.,
з яких супутникова індустрія становить 74%, або 271 млрд. дол., решта 26% переважно «урядовий» космос (виробництво ракет і запчастин до них, транспортні послуги, які пов'язані з запусками супутників). У той же час SIA розглядає
супутникову індустрію як частину глобальної телекомунікаційної індустрії,
оборот якої в 2019 році перевищив 5,7 трлн. дол. [2].
На малюнку 1 наведено обсяг глобального космічного ринку (за даними
SIA на 2019 рік)

Мал. 1 - Обсяг глобального космічного ринку (за даними SIA на 2019 рік)

На малюнку 2 наведені результати оцінки глобального космічного ринку
за даними TSR і SIA у період з 2008 по 2019 роки.

Мал. 2 - Результати оцінки глобального космічного ринку (за даними TSR і SIA у період з
2008 по 2019 роки)
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Такий стрімкий розвиток ринку космічних послуг в останнє десятиліття
в першу чергу обумовлено активним розвитком ринку малих супутників (<600
кг.) і так званих «кубсатів» (CubeSat), які збираються як конструктор зі стандартних кубів розміром 10х10х10 см (нещодавно цей рекорд був побитий - компанія PocketQube представила куб з розміром сторін 5 см). У підсумку, якщо на
початку 2000-х років супутники коштували десятки мільйонів доларів (супутник
GPS - 45 млн. дол., метеорологічний - 450 млн. дол., розвідувальний - 1-10 млрд.
дол.; дані SIA), то CubeSat вагою 1-2 кг обходиться в тисячу разів дешевше 6580 тис. дол.. [3]. У 2012 році в космос відправилося 23 CubeSat, а протягом 20172019 років 670, у середньому по 223 CubeSat на рік [4].
За період з 2012 по 2019 роки було запущено 1731 малих супутників, серед яких 1126 були CubeSat - тобто 65% (дані опубліковані в звіті консалтингової фірми BRYCE «Smallsats by the Numbers 2020») [4].
Зростання кількості комерційних запусків супутників, призвело до
настільки ж стрімкого зростання «наземної» інфраструктурної складової
мережевого, телекомунікаційного та побутового сегментів глобального
космічного ринку.
На тлі сегментів глобального космічного ринку які стрімко розвиваються, така його складова, як пускові послуги - виглядає скромно за абсолютними
показниками. Існуючі потужності космічних перевізників (з 5% щорічного
зростання за кількістю запусків) здатні задовольнити менше 35% від загального
попиту на прогнозовані запуски малих супутників [5].
Так SIA повідомляє про 102 пускові місії у 2019 році, з яких 78 комерційні. При цьому сумарно комерційні пускові місії коштували 4,9 млрд. дол..
Динаміка пускового сегменту ринку космічних послуг нестабільна - він є єдиною частиною супутникової індустрії, що не показує щорічне зростання, чергуючи роки підйому і спаду в межах від -10 до + 20% (хоча на дистанції в кілька
років невеликий приріст присутній). При цьому, частка пускових послуг від
доходів супутникової індустрії, за останні 14 років коливається в діапазоні від
1,7 до 2,8% (2,4% середнє значення).
На малюнку 3 наведено результати оцінки вартості пускових послуг за
період з 1996 по 2019 роки (за даними SIA).
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Мал. 3 - Вартість пускових послуг за період з 1996 по 2019 роки (за даними SIA)

Стримуючим фактором сегмента пускових послуг зокрема і космічного
ринку в цілому, є величезна дорожнеча космічних запусків і обмежена кількість
компаній, що надають послуги виводу корисного навантаження на орбіту [6-9].
Протягом останніх 20 років питання розробки ефективних механізмів
комерціалізації космічної діяльності знаходяться у центрі уваги керівництва
провідних країн - учасників космічної діяльності.
Знакові закони по лібералізації та комерціалізації космічної діяльності
почали прийматися у США та інших розвинутих країнах ще в 1984 і 1998 роках.
Цей процес не зупинився і на цей час.
На думку НАСА, ланка законів прийнятих у останнє десятиріччя відкрила доступ компаніям, які в іншому випадку не мали б можливості пр ацювати з урядом, а також забезпечив істотну економію бюджетних коштів.
Відзначається також, що успіх компанії SpaceX продемонстрував комерці йному сектору успішну бізнес-модель, що сприяло залученню в галузь нових
компаній і інвестицій [10].
Все це призвело до того, що в період з 2000 по 2019 роки було засн овано більше 310 нових космічних компаній із залученням інвестиційних
капіталів [11].
На малюнку 4 наведено стартапи («start-ups»), що відносяться до космічної галузі, зареєстровані в період з 2000 по 2019 роки.
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Мал. 4 - Стартапи що відносяться до космічної галузі зареєстровані в період з 2000 по 2019
роки

Більшість «start-ups» були орієнтовані на надання пускових послуг з виведення загальної маси корисного навантаження до 600кг, тобто малих супутників.
На малюнку 5 наведено «start-ups» орієнтовані на надання пускових послуг з виведення корисного навантаження загальною масою до 600кг.

Мал. 5 - «Start-ups» орієнтовані на надання пускових послуг з виведення корисного
навантаження загальною масою до 600кг.

В цілому «start-ups» космічної галузі залучили у 2019 році фінансування
в розмірі 5,7 млрд. дол., побивши рекорд в 3,5 млрд. дол., встановлений у 2018
році (Bryce Space and Technology).
Інвестори взяли участь у 135 космічних «start-ups» по всьому світу, чотири
найбільші компанії - SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic і OneWeb - отримали майже
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70% фінансових вливань. При цьому SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic в основному спеціалізуються на наданні пускових послуг в космічній галузі.
Приплив великої кількості нових компаній на космічний ринок веде до
підвищення конкуренції і, як наслідок, здешевленню і підвищенню якості послуг, що надаються, в тому числі і у пусковому сегменті [11].
Однак пандемія COVID-19 завдала удару по світовій економіці на прикінці 2019 року, і космічна економіка не стала винятком.
Коронавірус привів до безпрецедентної волатильності ринку: світові фондові ринки впали на 30-50%. В космічній промисловості OneWeb, одна з провідних мега-груп широкосмугових мереж, оголосила про банкрутство, ставши
жертвою кризи ліквідності. Кілька запусків ракет (Ariane Space, Rocket Labs) і
космічних місій (ESA) на початок 2020 року було припинено або відкладені, в
той час, як деякі великі космічні компанії продовжували свою діяльність (операція NASA в рамках місії ISS Mars, запуск SpaceX Crew Dragon ) [12].
Поряд з цим, все більше дрібніших «start-ups» намагаються вирішити, як
рухатися вперед, оскільки колись надійні джерела фінансування зникають.
Швидке поширення COVID-19 в Європі, США і АзіатськоТихоокеанському регіоні призвело до значного падіння попиту на малі супутники
в усьому світі, що призвело до відповідного зниження доходів різних постачальників через: затримки поставок комплектуючих, зупинки виробництв, зниження
кількості персонал на виробництвах і обмеження доступності обладнання.
Деякі аерокосмічні «start-ups» все ще думають, на чому зосередити свою
увагу в цій новій реальності. Компанія Relativity Space, яка виробляє ракету,
повністю надруковану на 3D-принтері, заявляє, що під час пандемії справи у неї
йдуть добре, але з тестуванням її обладнання буде затримка. Згідно зі звітом
CNBC, один з провайдерів запуску «start-ups», Astra, звільнив пару десятків
співробітників, щоб допомогти пережити пандемію [13].
Однак справжні масштаби впливу пандемії COVID-19 на космічний ринок стануть зрозумілі на при кінці 2020 року.
Поки ж компаніям космічної галузі, швидше за все, слід покладатися на
державні контракти, які, як ніколи раніше, стануть гарантованим джерело фінансування.
Незважаючи на цілком очікуване падіння зростання глобального космічного ринку, фахівці консалтингового агентства Morgan Stanley Research все ще
не втрачають надії на його швидке відновлення (імовірно до 2022 року) і подальше зростання.
За оцінками космічної групи Morgan Stanley, до 2040 року глобальна космічна галузь вартістю близько 366 мільярдів доларів може вирости до більш
ніж 1 трильйона доларів. Найбільш значні короткострокові і середньострокові
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можливості можуть відкритися завдяки супутниковому широкосмугового доступу в Інтернет. Супутниковий широкосмуговий зв'язок буде складати 50%
прогнозованого зростання світової космічної економіки до 2040 року - і цілих
70% при найбільш оптимістичному сценарії. Запуск супутників, що пропонують
послуги широкосмугового доступу в Інтернет, допоможе знизити вартість даних, оскільки попит на ці дані стрімко зростає [14].
В даний час вартість запуску супутника знизилася приблизно до 60 мільйонів доларів з 200 мільйонів доларів за рахунок багаторазових ракет, з можливим зниженням до 5 мільйонів доларів. Масове виробництво супутників може
знизити їх вартість з 500 мільйонів доларів за супутник до 500 000 доларів.
Сукупність цих факторів і стане фундаментом для зростання глобального космічного ринку.
На малюнку 6 наведено обсяг глобального космічного ринку на 2040 рік
(за оцінкою Morgan Stanley Research)

Мал. 6 - Обсяг глобального космічного ринку на 2040 рік (за оцінкою Morgan Stanley
Research).

Висновки
Виходячи з даних і аналітичних викладок, наведених у доповіді, стає ясно, що для збереження конкурентних переваг та сталого розвитку в умовах
сучасного ринку космічних послуг необхідно активно розвивати такі напрямки
космічної діяльності як:
1) Проектування і виробництво конкурентоспроможних зразків малих
супутників, зокрема з використанням архітектури CubeSat;
2) Проектування ракет-носіїв з можливістю багаторазового використання
ступенів або рухових установок;
3) Проектування ракет-носіїв орієнтованих на виведення малих супутників з загальною вагою корисного навантаження до 600кг.
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При розробці малих супутників і ракет-носіїв необхідно застосовувати
інноваційні підходи, технології і матеріали, що дозволяють підвищити конкурентні переваги кінцевого продукту.
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УДК 338.4:629.7
ВПЛИВ РИНКУ КОМЕРЦІЙНИХ МАЛИХ СУПУТНИКІВ НА
ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК КОСМІЧНИХ ПОСЛУГ
І.В. Седих, О.М. Мінай
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля,
м. Дніпро,
е-mail: info@yuzhnoye.com
Аннотация. В докладе освещены экономические показатели роста коммерциализации рынка космических услуг. Приведены данные количественного
анализа существующего развития рынка запуска малых спутников, а также
спрогнозированы основные тенденции его развития вплоть до 2030 года., с
учетом влияния на него пандемии COVID-19.
Ключевые слова: глобальный космический рынок, кубсат, малый спутник, стартап («start-ups»).
Анотація. У докладі висвітлені економичні показники зростання коммерціалізації ринку космичних послуг. Наведено дані кількісного аналізу існуючого розвитку ринку запуску малих супутників, а також спрогнозовані основні
тенденції його розвитку аж до 2030 року., з урахуванням впливу на нього пандемії COVID-19.
Ключові слова: глобальний космічний ринок, кубсат, малий супутник,
стартап («start-ups»).
Abstract. The report highlights the economic indicators of the growth of
commercialization of the space service market. The data of a quantitative analysis of
the exiting development of smallsats launch market are presented, as well as the main
trends of its development up to 2030 are predicted, taking into account the impact of
pandemic COVID-19 on it.
Keywords: global space market, smallsats, CubeSat, start-ups.
Швидше за все процес комерціалізації космосу йде в сфері створення і
експлуатації супутників.
На рис. 1 наведені дані Space Launch Report, по динаміці запусків державних і комерційних супутників [1].
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Рис. 1 – Дані Space Launch Report, по динаміці запусків державних і комерційних
супутників (за даними SIA)

На рис. 2 наведена кількісна оцінка (шт.) знаходження супутників в космосі (по даним UCS Statellite Database на 30.06.2016р. та Statellite Industry
Association на 31.12.2015р.) [1]:
а) по країні походження, б)по орбіті базування, в) по призначенню.

Рис 2 – Кількісна оцінка знаходження супутників в космосі

Одним з основних рушіїв комерціалізації космосу, і як наслідок, зростання обсягів глобального космічного ринку стало інтенсивний розвиток супутникового сектора космічної індустрії. Цьому сприяли, як технологічні прориви,
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так і пом'якшення законодавчої бази ведення космічної діяльності, що послужило стимулом для залучення інвестицій і появи безлічі «стартапів» в космічній
галузі.
Одним з технологічних факторів стало бурхливий розвиток, починаючи з
2000-х років, ринку малих супутників (smallsats), до яких віднесено супутники
вагою <600 кг.
На рис. 3 наведена сучасна класифікація супутників залежно від їх маси [2].

Рис. 3 – Сучасна класифікація супутників залежно від їх маси.

Серед сегмента малих супутників в останнє десятиліття найбільш інтенсивний розвиток має ринок, так званих «кубсатів» (CubeSat).
В кінці ХХ ст. виникла ідея створення дешевих над малих космічних
апаратів, що володіють меншими функціями, надійністю і ресурсом, але при
цьому мають меншу вартість (близько 65-80 тис. дол.), а також малим терміном
розробки і виготовлення (не більше 1 року). Американським професором Бобом
Твіггсом і його колегою, професором Джаді Обіспо в 1999 р була розроблена
концепція, яка не мала аналогів у світовій практиці, що згодом отримала назву
CubeSat [3].
Суть концепції полягала в наступному. Був введений універсальний типорозмір з габаритами 100 × 100 × 100 мм з масою не більш як 1,33 кг і об'ємом
1 літр, який отримав позначення «1U» (тобто «1 Unit»). Мінімальний розмір
супутника не повинен бути менше «0,5U», а максимальний розмір не повинен
перевищувати «3U». На підставі концепції був створений стандарт CubeSat, в
якому обговорювалися використовувані інтерфейси, типи корпусів і типорозміри. Однак існуючі розробки вже давно вийшли за рамки даного стандарту і все
частіше можна зустріти супутники розміром в «6U», трохи менше – «12U» і
«24U» [3].
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Зараз у багатьох країнах світу займаються розробкою і випуском супутників і комплектуючих (складових частин) до них за стандартом CubeSat. З
моменту появи популярність стандарту «CubeSat» незмінно зростає. Якщо в
2001 р над проектами подібних супутників працювало всього сім організацій, то
зараз їх більше 100 [3].
У підсумку, якщо на початку 2000-х років супутники коштували десятки
мільйонів доларів, то CubeSat вагою 1-2 кг обходиться в тисячу разів дешевше 65-80 тис [3].
За період з 2012 по 2019 рік було запущено 1731 малих супутників, серед
яких одна тисяча сто двадцять шість були CubeSat - тобто 65% (дані опубліковані в звіті консалтингової фірми BRYCE «Smallsats by the Numbers 2020») [2].
На рис. 4 наведено дані щодо кількості виведених супутників в період з
2012 по 2019 роки в залежності від їх маси [2].

Рис. 4 – Дані по кількості виведених супутників в залежності від їх маси

На рис. 5 наведено відсоткове відношення CubeSat серед запущених малих супутників в період з 2012 по 2019 роки [2].
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Рис. 5 – Відсоткове співвідношення CubeSat серед запущених малих супутників

Здешевлення і все більша доступність малих супутників стимулювали
збільшення частки комерціалізації ринку виведених супутників.
На рис. 7 наведені кількісні показники виведених в період з 2012 по 2019
роки супутників по їх належності [2].

Рис. 6 – Кількісні показники виведених супутників по їх належності

Як видно з рис. 6 частка комерційної складової виведених малих супутників з 2012 по 2019 ріки зросла з 6% до 62%.
Прогнозується, що розмір глобального ринку малих супутників зросте з
2,8 млрд доларів США в 2020 році до 7,1 млрд доларів США в 2025 році, при
середньорічному темпі зростання 20,5% з 2020 по 2025 рік [4].
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Основними рушіями фактору росту ринку малих супутників є: збільшення попиту на них для послуг спостереження Землі в багатьох секторах, таких як
сільське господарство, енергетика, цивільне будівництво, нафта і газ та інші. У
порівнянні зі звичайними супутниками, малі супутники мають коротший цикл
розробки, меншу групу розробників, що, відповідно, знижує вартість виробництва. Однак очікується, що такі фактори, як відсутність спеціальних пускових
установок для невеликих транспортних засобів, а також затримки та збої в запусках, будуть перешкоджати зростанню ринку [4].
На рис. 8 наведена статистика запусків та прогноз (до 2030р.) ринку малих супутників вагою <600 кг (опубліковано в «Main trends and challenges in the
space sector», 2019) [5].
Консалтингова компанія Frost & Sullivan також дала прогноз обсягу глобального ринку запусків малих супутників, аж до 2030р. За їх даними, кількість
малих супутників, що плануються до запуску (і частково запущені) протягом
прогнозованого періоду 2018 – 2030 рр. складає 17374, з них більш ніж 70%
супутників у ваговій категорії <250 кг [6].

Рис. 8 – Статистика запусків та прогноз ринку малих супутників

Більш ніж 30 операторів малих супутників планують запустити свої супутникові угруповання на низьку навколоземну орбіту, що складе, в цілому –
7217 супутників. Період їх існування складає від двох до п'яти років супутнико145
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вого життя. Нетривале існування малих супутників буде постійно генерувати
попит на нові запуски [6].
Пандемія COVID-19, що почалася в кінці 2019 р. і триває в поточному
2020р. внесла деякі корективи в прогнози аналітиків щодо динаміки зростання
ринку малих супутників, які були зроблені в середині 2019 р.
Швидке поширення COVID-19 призвело до значного падіння попиту на
малі супутники в усьому світі, що призвело до відповідного зниження доходів
різних постачальників через: затримки поставок комплектуючих, зупинки виробництв, зниження кількості персонал на виробництвах і обмеження доступності
обладнання.
На думку галузевих експертів, очікується, що глобальний попит на малі
супутники повністю відновиться до 2022 року [4].
Тобто пандемія COVID-19 трохи сповільнить динаміку зростання ринку
малих супутників в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі він все ще залишається найбільш перспективним і динамічним сегментом
глобального ринку космічних послуг.
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ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫХОДИТ НА РЫНОК ТРУДА. ОЖИДАНИЯ
И ТРУДНОСТИ
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Аннотация. Приведены результаты опроса среди выпускников ВУЗов о
выборе работодателя. Изучены результаты аналогичных исследований и сформулированы рекомендации.
Ключевые слова: поколение Z; опрос; выбор работодателя.
Анотація. Наведені результати опитування серед випускників вищих
навчальних закладів про вибір роботодавця. Розглянуті результати аналогічних
досліджень та сформульовані рекомендації.
Ключові слова: покоління Z; опитування; вибір роботодавця.
Abstract. The results of a survey among university graduates about choosing
an employer are presented. The results of similar studies were studied and recommendations were formulated.
Keywords: generation Z; questionnaire; employer choice.
Введение
Поколение – это группа людей, которые родились в один и тот же период и выросли в похожих условиях. Люди в этой группе демонстрируют схожие
характеристики, предпочтения и ценности, такие как предпочтения в общении,
покупках и мотивации. Из этого следует, что представители определенного
поколения будут разделять схожие убеждения и ожидания в отношении рабочего места.
Основной материал
В настоящее время наше общество составляют пять поколений:
- поколение Z: 1996-2012 гг.;
- миллениалы или поколение Y: 1981 – 1995 гг.;
- поколение X: 1965 – 1979 гг.;
- бэби-бумеры: 1946 – 1964 гг.;
- традиционалисты: 1945г. и ранее.
Поколение Z уже получило свои первые дипломы о высшем образовании
и вскоре заявит о себе на рынке труда.
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Отличительные черты поколения Z:
- виртуальный мир является естественным продолжением реального
мира;
- уверены, что способны самостоятельно сделать практически все;
- высокая степень персонализации;
- практичность, оптимизм и амбициозность;
- вера в равенство и отрицательное отношение к дискриминации.
Одной из тенденций рынка труда Украины является отток и сокращение
трудоспособного населения. Поэтому современным работодателям важно понимать разницу в поколениях, чтобы привлекать и удерживать таланты. Хотя
сейчас основным трудоспособным населением являются представители поколений X и Y, будущее экономики за представителями поколения Z.
В июле-августе 2020г. был проведен опрос методом анкетирования среди выпускников ДНУ им. О.Гончара технических специальностей. Опрос охватывал следующие темы:
1. идеальное место работы;
2. реальный опыт трудоустройства на момент опроса.
Основными критериями при описании «идеального» места работы являются:
- адекватная оплата труда и понятная система вознаграждения;
- гибкий рабочий график и возможность удаленной работы;
- комфортные условия труда.
Аналогичные результаты получила компания P&G, которая проводила
опрос среди студентов и выпускников вузов, которые учатся на 3-6 курсах в
КПИ им. И.Сикорского, КНУ им. Т. Шевченко, КНЭУ им. В. Гетьмана, НАУ и
НАУКМА. При этом, опрашивали студентов только с опытом работы.
По результатам опроса компании P&G наиболее важными критериями
при выборе работодателя являются:
- зарплата – 28%;
- условия работы – 19%;
- удобный рабочий график – 16%.
В реальности поиск первого места работы сопряжен с определенными
трудностями. Такими как:
- отсутствие опыта;
- несоответствие уровня и качества полученного образования профессиональным обязанностям;
- несоответствие запросов молодежи и предложений работодателей.
Опрошенные столкнулись с каждым из них.
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Заключение
Для слаженной и результативной работы предприятий необходимы талантливые и компетентные сотрудники. Бывшие студенты в будущем станут
основой рабочей силой. Работодателям стоит обратить на них внимание и вложить силы и средства для их обучения и адаптации сейчас, чтобы впоследствии
не страдать от невозможности найма квалифицированных сотрудников.
Как сделать сотрудничество с представителями поколения Z более эффективным:
- предоставьте возможность регулировать рабочий график и/или работать вне офиса;
- сочетайте обучающие программы с непосредственным выполнением
связанных задач на практике;
- давайте возможность самостоятельно решать рабочие вопросы;
- регулярно делайте отзывы о работе сотрудника;
- поддерживайте в коллективе принципы взаимного уважения.
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VR ТЕХНОЛОГІЇ — ЯК ЗАСІБ ВІДДАЛЕНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ТА
МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕЖИТИ ДОСВІД АКТИВНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
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Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля,
м. Дніпро,
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Аннотация. В данной статье рассмотрено как VR-технологии помогают
удаленной коллективной работе на предприятии. VR как возможность пережить
опыт активной жизни в условиях карантина. В то же время эта технология умеет
не только развлекать, но и менять наше отношение к миру.
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-технологии, карантин,
пандемия, Covid-19.
Анотація. В даній доповіді розглянуто як VR-технології допомогають
віддаленній колективній праці на підприємстві. VR як можливість пережити
досвід активного життя в умовах карантину. В той же час ця технологія уміє не
тільки розважати, але й міняти наше відношення до світу.
Ключові слова: віртуальна реальність, VR- технології, карантин, пандемія, Covid-19.
Abstract. This article discusses how VR-technologies are helping remote
teamwork in the enterprise. VR as an opportunity to experience an active life in quarantine. At the same time, this technology is able not only to entertain, but also to
change our attitude to the world.
Keywords: virtual reality, VR-technology, quarantine, pandemic, Covid-19
Пандемія коронавіруса стала потужним стимулом до розвитку цифрових
інструментів для віддаленої роботи, однак більшість таких сервісів не створюють ефекту присутності і особистої взаємодії , які в робочому процесі дуже
необхідні. Одним з найперспективніших направлень на ринку є віртуальна реальність (VR), яка обіцяє змінити і вже змінює десятки галузей від туризму до
бізнесу.
Як відмічають, вимушений перехід на віддалену роботу однозначно підвисив інтерес до VR з точки зору інструмента проведення онлайн-конференцій
та презентацій. Розробляються віртуальні прототипи для навчання й роботи в
віртуальній реальності. Поточна ситуація показує, що для вирішення деяких
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бізнес-задач звичайної відеоконференції недостатньо — не вистачає зацікавленості та взаємодії. Крім того, відеоконференції чи наради з багатьма учасниками, отже, з великою кількістю вікон на екрані, не дають такого контакту. Ось
наприклад польська студія Carbon, вимушена із за карантину працювати віддалено, і для цього використовують віртуальну кімнату для нарад, що дозволяє
оптимізувати комунікації.
Кількість звернень з запитами на рішення конференцій в віртуальній реальності виросло в рази.

VR-презентації цікаві в більшості великим компаніям, які в тому числі
використовують віртуальну реальність для тімбілдінгу і переводять свої корпоративні ігри в онлайн. Вже є перші приклади проведення великих конференцій з
використанням VR. Одна із великих світових конференцій з віртуальної реальності Laval Virtual була частково проведена в VR-форматі, на одній майданчику
зібралось більш ніж 1,5 тис.людей. Якість такого контенту поки що було далеке
від досконалості, однак це великий крок вперед, рішенню питань, зв’язанних з
дистанційною взаємодією великої кількості людей в умовах деякого обмеження.
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Третина світового населення дотримується карантину, і більшість в
цей період покладається на цифрові продукти і послуги. В умовах пандемії
збільшується зацікавленість до технологій, а разом з тим і лояльність до нових
розробок.

Менш ніж за півроку світ перебудувався на онлайн-режим: сотні мільйонів людей працюють із дому, спілкуються з друзями по відеозв’язку, здійснюють купівлю в інтернет-магазинах і користуються цифровими послугами. Пандемія коронавірусу пришвидшила цифровізацію — в умовах, коли будь-які
контакти з людьми передбачають реальну загрозу для здоров’я, всі процеси
перетікають в онлайн.
Багато стверджують сьогодні, що VR технології дають можливість розвіятись і пережити досвід активного життя в умовах карантину. В цей же час ця
технологія вміє не тільки розважати, але й міняти наше відношення до світу.
Прикладом цього є Кріс Мілк (кінорежисер) який в 2015 році на своїй лекції
вдалось відправити учасників Всесвітнього економічного форума в Давосі в
табір біженців в Йорданії. Мілк зняв фільм про 12-літнього хлопця та його
сім’ю, про те, як вони живуть в цьому таборі, що наповнює їх повсякденність.
Він показав це людям, чиї рішення можуть надати безпосередню взаємодію на
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долю цих людей та інших біженців. Учасники форуму не на екрані. А в окулярах віртуальної реальності побачили, як в таборі печуть коржі, вчать дітей в
яких умовах живуть ті, хто втекли від війни.

Важко сказати, який вплив надав фільм на чиновників (по словам Мілка,
вони були зворушені). Але безперечно те, що при допомозі віртуальної реальності люди, ніколи не опинилися б у цьому місці, стали ближче. Це вимагало серйозних технічних зусиль. Але ще більше — розуміння, що і як треба робити.
Прибираючи рамки екранів і занурюючи людину в віртуальний світ, автор має
враховувати, що всі почуття загострюються.
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УДК 658.3
SOFT SKILLS

М.В. Грекова
ГП «КБ «Южное»
Днепр
e-mail: marina.grekova.kbu@gmail.com
Аннотация. Доклад посвящен актуальной теме современных профессиональных и личных навыков. Рассмотрены мягкие навыки, как критически
важный фактор трудоустройства и конкуренции в условиях современного
рынка труда. Приведены ключевые «мягкие навыки» и сформулированы рекомендации.
Ключевые слова: мягкие навыки; современный рынок труда; выбор работодателя.
Анотація. Доповідь присвячена актуальній темі сучасних професійних і
особистих навичок. Розглянуті м’які навички, як критично важливий фактор
працевлаштування і конкуренції в умовах сучасного ринку праці. Наведені
ключові м’які навички та сформульовані рекомендації.
Ключові слова: м’які навички; сучасний ринок праці; вибір роботодавця.
Abstract. The report is dedicated to the current topic of modern professional
and personal skills. Soft skills are considered as a critically important factor in employment and competition in the modern labor market. Key soft skills are presented
and recommendations are formulated.
Keywords: soft skills; modern labor market; employer choice.
В профессиональной среде принято выделять 2 типа навыков:
Hard skills («твердые» навыки) — профессиональные, технические навыки, которые можно наглядно продемонстрировать. Например, навык слепой
печати, управление автомобилем, знание языка программирования и т.д.
Soft skills («гибкие» или «мягкие» навыки) — навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и наглядно продемонстрировать. К данной
группе относятся коммуникативные и управленческие навыки.
Примечательно, что универсального определения термина soft skills не
существует. Согласно Оксфордскому словарю, «мягкие навыки» — это личные
качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с
другими людьми. Но даже это емкое описание весьма расплывчато.
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В ХХI веке вклад hard skills в профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как soft skills определяют оставшиеся 85% —
таковы результаты исследования Гарвардского Университета и Стенфордского
Исследовательского Института.
Сегодня, какой бы профессией вы ни обладали, недостаточно один раз
освоить нужные узкоспециализированные знания, лет за пять отточить их применение на практике, а дальше просто наращивать репутацию. Всё вокруг стремительно меняется: бизнес-процессы усложняются, потоки информации в любой профессиональной среде растут, привычные подходы к работе и общению
между людьми во время работы заменяются новыми, всё, что можно автоматизировать, — автоматизируется.
Если раньше можно было работать по одним и тем же стандартам десятилетиями, привычно выполняя одни и те же функции в рамках своей должности, то сейчас подходы к работе могут сильно измениться не один раз за год.
Работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко и без лишних
вздохов адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и
технологии. Еще ценнее те, кто способен заметить новые полезные тренды
раньше других и предложить применять их в работе, не дожидаясь, пока такое
указание поступит сверху.

Рис. 1. Треугольник развития
В условиях, когда многие специализированные профессиональные знания быстро устаревают и заменяются новыми, на первый план выходит не обладание этими уникальными знаниями и опытом, а нечто другое. Топ-10 ключевых «мягких навыков»:
1. Коммуникативные навыки. Умение презентовать себя, идею, проект и
быть интересным собеседником необычайно важно сегодня. Если у вас родилась
гениальная идея, но вы не умеете её презентовать, то вряд ли найдете финансиро156
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вание или группу поддержки для ее реализации. Используйте любые возможности, чтобы развивать эти навыки у себя: знакомьтесь с новыми людьми, расширяйте кругозор и очень скоро вы сможете найти общий язык с любым человеком.
2. Аналитическое и критическое мышление. Умения задавать вопросы,
доказывать фактами, нешаблонно мыслить сейчас по-прежнему не хватает,
особенно молодым специалистам. Хороший способ развить эти навыки: объявляйте внутренний конкурс на самое экономичное, самое быстрое или еще какоенибудь «самое-самое» решение в рядовых жизненных ситуациях.
3. Умение слушать. Важно не только знать, как стать хорошим слушателем, но и уметь слышать то, что вам говорят. Учитесь слушать, принимать чужую точку зрения и признавать себя не правым. Многим это дается очень сложно. А в командной работе без этого навыка никуда.
4. Умение работать в команде. В каждой команде есть лидер, ведущий
игрок и несколько исполнителей. Очень важно понимать свою роль и неукоснительно ее играть. На первый взгляд это очень просто, но когда доходит до дела,
то каждый хочет показать себя с лучшей стороны, что он был бы лучшим лидером и всячески пытается подколоть назначенного капитана.
5. Умение ставить и достигать поставленных целей. Такой навык очень
важен для каждого человека. Без цели невозможно добиться какого-либо результата. Четко поставленная цель — это уже 50% успеха, остальные 50% — это
упорство, труд и позитивное мышление.
6. Активная жизненная позиция и позитивная эмоциональная установка.
Без этого навыка тяжело придется и в карьере, и в жизни. Ведь тяжело заснуть
ночью, постоянно думая только о плохом результате. Всегда желайте людям
самого лучшего, мыслите позитивно, и тогда у вас все получится.
7. Способность решать конфликты. Сейчас большой популярностью
пользуются медиаторы, которые стают третьей стороной в конфликте и пытаются его разрешить. Быть самому себе медиатором — навык, который поможет
избежать деструктивных споров, сглаживать острые углы и адекватно реагировать на критику. Опять же, этот навык нужно воспитывать в себе путём длительных тренировок.
8. Умение вдохновляться новыми идеями. Зачастую лидер зажигает энтузиазмом, даёт указания и организовывает людей. Поэтому вдохновитель часто
и есть лидер. Но не думайте, что с лидерскими качествами рождаются, лидерство можно, а сейчас и нужно воспитывать.
9. Умение брать на себя ответственность. Брать большую ответственность, трудиться больше всех, постоянно учиться и стремиться выполнить свои
обязанности на 120% — в таком случае карьерный рост не заставит долго
ждать.
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10. Самоорганизация и самодисциплина. Привычки ультраорганизованных людей воспитываются родителями, воспитателями, а затем вами лично.
Сами по себе они редко, когда появляются. Высокоорганизованным стать не
просто, но плоды, которые приносит грамотное распределение времени и сил,
всегда ощутимы.
Это базовые навыки, которые важны абсолютно для любой сферы.
Любая современная рабочая функция — это набор самых необходимых
для нее гибких навыков плюс специализированные знания. Всё чаще бывает,
что гибкие навыки выходят на первый план по сравнению со специализированными знаниями, потому что последние быстро устаревают и проще научить им
с нуля человека с подходящими гибкими навыками, чем переучивать профессионала, не обладающего нужными навыками.
В современном мире информации само по себе владение какими-то знаниями — статично, ведь они быстро устаревают. Гораздо важнее — уметь добыть необходимую информацию в нужный момент.
Доклад посвящен актуальной теме, которая освещает современные профессиональные и личные навыки, которые стали востребованными в условиях
технического прогресса ХХІ ст.
Рассмотренная тема позволяет охарактеризовать гибкие навыки, как
критически важный фактор трудоустройства и конкуренции на предприятии в
условиях современного ринка труда.
Литература:
1. https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕЛЕГУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ПІДЛЕГЛОГО
М.О. Позднишев
Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля,
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Аннотация. Рассмотрен механизм делегирования с позиции подчиненного как субъекта процесса. Описаны факторы, которые влияют на успешность
делегирования. Представлен алгоритм получения задания подчиненным, который позволяет повысить эффективность процесса делегирования.
Ключевые слова: делегирование, подчиненный, мотивация, эффективность, методика.
Анотація. Розглянутий механізм делегування с позиції підлеглого як
суб’єкту процесу. Описані чинники, що впливають на успішність делегування.
розроблений алгоритм отримання завдання підлеглим, що дозволяє підвищити
ефективність процесу делегування.
Ключові слова: делегування, підлеглий, мотивація, ефективність, методика.
Abstract. The mechanism of delegation from the position of a subordinate as
a subject of the process is considered. The factors that influence the success of delegation are described. The algorithm for receiving tasks for subordinates is presented,
which allows to increase the efficiency of the delegation process.
Keywords: delegation, subordinate, motivation, efficiency, method.
Делегування – це передача задач, ресурсів та повноважень людині, що
приймає на себе відповідальність за їх реалізацію. При цьому контроль виконання задач та загальна відповідальність за її виконання залишається за керівником. Делегування є одним з основних навичок керівника, що дозволяє йому
знизити своє навантаження повсякденними та типовими задачами і вивільнити
час для роботи над новими або критичними проєктами. Також якісне делегування може прискорювати професійний розвиток підлеглих, підвищувати їх мотивацію та рівень відповідальності.
Неякісне делегування може призвести до протилежних наслідків. Наприклад можливе зворотне делегування, коли підлеглий під тим чи іншим виглядом «повертає» доручену задачу керівникові, в результаті чого вже він вирішує задачу, а не підлеглий і, таким чином, зривається нормальний процес деле159

Молодь та космос

гування. Неякісне делегування також може значно знижувати мотивацію самих
підлеглих та приводити їх до емоційного вигорання. Також можуть траплятись
ситуації, коли, через порушення комунікації, той чи інший компонент доручення, або явним чином недонесений до підлеглого, або сприйнятий іншим чином.
В результаті все це ставить під загрозу виконання проєктів та знижує ефективність організації в цілому.
У процесі делегування задіяно, як мінімум, два суб’єкти: той, хто делегує (керівник) і той, кому делегують (підлеглий). Найчастіше процес делегування розглядається саме з позиції керівника, як неодмінна його навичка, та визначає процеси та методи його роботи для успішного виконання задач підлеглими.
Розглянемо даний процес з позиції іншого суб’єкта – підлеглого. Введемо
припущення, що підлеглий – це працівник, який свідомо бажає якісно виконувати
доручення керівника. Під дорученням будемо розуміти будь-які дії керівника, що у
його розумінні повинні призвести до досягнення задуманої мети підлеглим.
Отже, використовуючи відомі принципи ефективного делегування, сформулюємо план дій та рекомендації підлеглому для якомога якіснішого виконання доручень.
Перш за все, з точки зору ефективності, необхідна власна усвідомленість
та рефлексія. Необхідно тримати в увазі ряд чинників, які визначають успішність виконання доручення:
1. Ефективна комунікація.
2. Мотивація.
3. Мета.
4. Ресурси.
5. Повноваження.
6. Рівень власної компетентності.
7. Загальна завантаженість.
8. Недопущення зворотнього делегування.
При виконанні доручення важливо розуміти і усвідомлювати, які мотиваційні чинники та власні цілі є вирішальними в даний час, а також при виконанні конкретного доручення. Саме високий рівень мотивації є основним підґрунтям до успішного досягнення мети. Коли ключові мотиваційні чинники
усвідомлені, то становиться простіше обґрунтувати собі важливість виконання
завдання. Такими мотиваційними чинниками можуть бути:
- визнання та похвала;
- відчуття відповідальності;
- причетність до значущих цілей, справ, колективу;
- виклик та ризик у складних задачах;
- відчуття лідерства;
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- самоствердження;
- відчуття поваги та зверхність над іншими;
- не отримати догани;
- залишитись у спокої та ін.
Цілями можуть бути:
- отримання матеріальної винагороди (грошові і негрошові бонуси);
- покращення своїх навичок та знань у професійній сфері;
- отримати якісний зворотній зв'язок;
- зарекомендувати себе як хороший працівник;
- отримати в результаті більш складне завдання;
- підвищення у ієрархічній структурі та ін.
У делегуванні найважливішою частиною є формулювання і донесення
мети. Якщо мета сформульована некоректно, то і її досягнення буде відповідно
того, як підлеглий її інтерпретував. Компоненти мети слід розглядати як
обов’язкові, без наявності яких є значні ризики її недосягнення. Для цього можна використовувати методику «SMARTER», що полягає у описанні мети наступними характеристиками:
- Specific – мета описана як конкретний результат.
- Measurable – вимірювана за допомогою відповідних показників.
- Achievable – мета взагалі може бути досягнута, а також встановлені
значення показників, при досяганні яких можна вважати її досягнутою.
- Relevant – релевантна можливостям підлеглого.
- Time related – визначена у часі.
- Excitable – мотивуюча, збуджуюча до дії.
- Recordable – зафіксована (записана).
Необхідно пересвідчитись у керівника, у тому, що мета доручення зрозуміла і прийнята правильно. Якщо окремі характеристики не донесені, то їх
необхідно встановити та зафіксувати.
Приймаючи доручення від керівника необхідно переконатись, чи в наявності всі об’єкти делегування, а саме: сформульована мета, надані ресурси та
повноваження. Якщо ресурсів або повноважень недостатньо, то необхідно спланувати та отримати їх. Слід визначити та оговорити з керівником границі повноважень які надаються для виконання конкретного доручення. Підтримку
керівника необхідно розглядати лише як один з ресурсів і не допускати зворотнього делегування.
При отриманні доручення також слід об’єктивно усвідомлювати рівень
власної компетенції у даному конкретному випадку. При високому рівні компетентності та досвіду при виконанні конкретного завдання можливо виконати
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доручення на високому рівні за малий проміжок часу. Навпаки, при низькому їх
рівні, необхідно розуміти, що завдання ймовірно займе більше часу, ніж заплановано, а також потребуватиме більш детального планування для уникнення
ризиків та гарантованого досягнення мети. Крім того, при низькому рівні компетентності нормально очікувати посиленого контролю з боку керівника. Однак
слід зауважити, що вирішення саме нових нетипових завдань, що є більш складними, в результаті приносять більший внесок у особистий розвиток та задоволення від досягання мети.
Таким чином, можна запропонувати алгоритм для підлеглого, згідно
якого процес делегування буде повним і якісним.
1. Прийняти доручення, а саме однозначно виказати, наприклад: «так, я
беру цю задачу».
2. Дізнатись, який саме і у якому вигляді необхідно представити результат. Визначити його якісні і кількісні показники, та які допускаються
відхилення.
3. Визначити строки виконання. Необхідно визначити, коли роботу треба
почати і коли представити результат, які будуть проміжні етапи, та які
результат необхідно надати на цих етапах. Також слід зауважити, що
на представлений результат роботи можуть бути зауваження і час, що
потрібен для його корегування також слід враховувати.
4. Визначити та оговорити ресурси, які можуть і повинні бути використані, на які документи слід звернути увагу (у т. ч. шаблони, типові сценарії), задіяні підрозділи і кого необхідно проінформувати, які можуть
допускаються витрати (бюджет).
5. Визначити і оговорити повноваження які у вас є для виконання доручення. Отримати розуміння меж, на що ви маєте право, а що вже є повноваженням керівника, або інших осіб.
6. Оговорити, яку допомогу та підтримку, у разі виникнення проблем,
можливо отримати від керівника. Пересвідчитись, що така підтримка
дійсно може бути надана та визначити яким чином її можна буде
отримати.
7. Оговорити та донести до керівника ризики які вірогідні при виконанні
доручення. Це може бути відхилення у результаті та складності завдання, зміни строків та ін. Важливо донести до керівника рівень своєї
компетентності у конкретному дорученні та, якщо це необхідно – мотивації. Важливо кожен ризик супроводжувати варіантами його недопущення або подолання.
8. Оговорити з керівником тип контролю і на яких етапах він буде відбуватись, а також вигляд проміжних результатів.
9. Записати всі важливі елементи дорученого завдання.
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Після отримання завдання важливо визначити для себе ключові мотиваційні чинники, що актуальні при його виконанні, які спонукатимуть до досягнення мети. Для цього добре уявити самостійно (або спитати керівника напряму) чому саме йому делегована ця задача, якій глобальній меті вона служить, та
що відбудеться, якщо робота не буде зроблена.
Слід зауважити, що вкрай важливо, при обговоренні строків виконання
завдання, їх узгодити з іншими актуальними роботами. Можливо статись, що
при отриманні нового доручення усвідомлюється те, що воно не може бути
виконане в строк через критичність виконання інших завдань або загальну завантаженість. У такому випадку це необхідно одразу донести до керівника та
запропонувати варіанти дій, однак остаточне рішення щодо пріоритетів та зміни
строків завдань повинно залишатись за керівником.
При виконанні завдання, у випадку, коли треба допомога керівника необхідно слідкувати, щоб не відбувалось зворотнього делегування, коли керівник
дороблює завдання за тим, кому його делегував. Призвести до такого можуть
причини, які слід уникати: нечітке встановлення мети, недостатність ресурсів
або повноважень, недостатність компетенцій, недостатність мотивації. Однак,
можуть скластись і об’єктивні обставини, котрі ставлять під загрозу або фактично унеможливлюють досягнення мети доручення. У такому випадку необхідно
якомога раніше сповістити по це керівника та донести ці обставини. Така позиція значно зменшує і репутаційні ризики підлеглого, і дозволяє керівникові,
також якомога швидше, делегувати задачу іншій людині, що в результаті позитивно впливає на успіхи організації в цілому.
Звітувати за виконану роботу і представлення результатів необхідно згідно попередніх домовленостей з керівником. У разі досягнення мети, це необхідно чітко зазначити, та доповнити важливими особливостями, якщо вони
можуть вплинути на подальшу роботу. При недосягненні мети необхідно зазначити причини цього і наслідки, до чого вони призводять, а також запропонувати
план подальших дій.
Після остаточного завершення роботи над дорученням провести індивідуальну ретроспективу. Це завершаючий етап, на якому треба самому собі відповісти на питання: «Що було зроблено добре?», «Які проблеми виникли під час
виконання?», «Що треба зробити, щоб у майбутньому покращити результат?».
В результаті можна стверджувати, що у процесі делегування важливу
роль відіграє не тільки керівник, але і підлеглий, як суб’єкт даного процесу.
Кваліфіковані дії підлеглих та усвідомлення ними механізму делегування можуть підвищити їх особисту ефективність, а також сприяти налагодженню процесів у організації в цілому. Представлену методику отримання завдання слід
розглядати як рекомендації, в кожному конкретному випадку можливо оптимізувати процес делегування для умов конкретної організації.
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Аннотация. Приведена краткая характеристика ключевых понятий проектного менеджмента. Проведен анализ некоторых ошибок, допускаемых руководителями в процессе проектной деятельности. Даны рекомендации как избежать или минимизировать негативные последствия от принятия неверных стратегий при реализации проекта.
Ключевые слова: проектный менеджмент, стратегия развития, реализация проекта.
Анотація. Наведена коротка характеристика ключових понять проектного менеджменту. Проведено аналіз деяких помилок, що допускаються керівниками в процесі проектної діяльності. Надані рекомендації як уникнути або мінімізувати негативні наслідки від прийняття невірних стратегій при реалізації
проекту.
Ключові слова: проектний менеджмент, стратегія розвитку, реалізація
проекту.
Abstract. A brief description of the key concepts of project management is
given. An analysis of the main mistakes made by managers in the process of project
activities is carried out. Recommendations are given on how to avoid or minimize the
negative consequences of adopting incorrect strategies during project implementation.
Keywords: project management, development strategy, project implementation.
Проект – это некое мероприятие (или процесс) с четко обозначенными
сроками, цель которого – создать уникальный продукт или получить некие
инновационные результаты. Соответственно, управление проектами (проектный
менеджмент) – это конкретная деятельность по реализации поставленных целей,
строго ограниченных во времени.
Эффективное проектное управление позволяет не просто грамотно
управлять проектами, но и получать целый комплекс средств достижения стра164
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тегических целей, а также обеспечивает выделение ресурсов (временных, трудовых, финансовых и т.д.) лишь на те задачи, решение которых будет продвигать организацию на пути к решению главных задач. Успех любого проекта,
независимо от его сложности и/или дороговизны, всегда будет зависеть от команды, занимающейся его реализацией. А вот то, насколько слаженно и продуктивно будет работать команда, каким образом будет распределена ответственность между участниками и т.д. – все это прямым образом зависит от руководителя проекта.
Проектный менеджер должен не только разбираться во всех этапах жизненного цикла проекта, знать об эффективных инструментах и понимать, когда
и какой нужно применить, но и вместе с тем нести полную ответственность за
допущенные ошибки в процессе реализации проектной деятельности. Когда на
пути к достижению поставленной цели руководители проекта принимают неверную стратегию, в надежде получить быструю прибыль, то результаты таких
решений могут привести к катастрофическим последствиям не только для проекта, но и для предприятия в целом. Рассмотрим некоторые ошибки, допускаемые в процессе проектной деятельности, а также сформулируем рекомендации
по их предотвращению и минимизации негативных последствий:
1. Отсутствие анализа тенденций рынка. Эффективная рыночная деятельность невозможна без комплексного, всестороннего анализа текущего состояния рынка и прогнозирования динамики дальнейших его изменений. Это необходимо не только для выбора направления в котором развивается проект, но и потребуется для привлечения клиентов и
инвесторов. Проектному менеджеру необходимо знать нынешние и
предполагать будущие значения таких показателей как: цены товара на
рынке, объем спроса, объем продаж, объемы производства и продаж
конкурентов, барьеры входа на рынок и т.д. Таким образом в процессе
реализации проекта нужно не только прогнозировать возможные масштабы будущей реализации продукции, но и грамотно реагировать на
изменения рынка.
2. Отсутствие стратегии ценообразования. Огромной проблемой в проектном менеджменте является неправильное планирование повышения цен:
слишком поспешное и необоснованное их увеличение, отделенное от
ценности продукта или же отказ от повышения, который может привести
к финансовому кризису. Руководителю проекта необходимо обладать
грамотной стратегией повышения цен, которая ограничивает риски и
максимизирует прибыль от изменений в ценообразовании. Главным
принципом в ней должно быть сопоставление ценности и стоимости
продукта, понимание его характеристик, ценимых потребителями.
165

Молодь та космос

3. Неправильное распределение финансов. Даже если на реализацию проекта
удалось привлечь хорошие инвестиции, неразумное распределение бюджета может все погубить. При запуске проекта важно определить какие
затраты являются необходимыми, а каких можно избежать. Чаще всего
ключевыми расходами являются: затраты на производство, зарплата сотрудникам, расходы на технику и специализированные сервисы, продвижения продукта. Чем больше руководитель проекта сможет сэкономить на
первых порах, тем больше вероятность удачного завершения проекта.
4. Экономия на материалах. Задачей проектного менеджера является не
только успешное завершение проекта, но и четкое соблюдение выделенного на проект бюджета. В целях экономии денежных средств зачастую руководители принимают решение о сокращении затрат на используемые материалы и сторонних подрядчиков. Это может привести к
негативным последствиям, так как конечный продукт в итоге, скорее
всего, не будет отвечать требованиям заданного технического задания.
А в худшем варианте весь проект (или его значительную часть) придётся переделывать заново.
5. Кратковременная выгода. С целью сокращение затрат на реализацию
проекта руководители находятся в поиске более выгодных предложений от поставщиков, соисполнителей, привлекаемых сторонних специалистов и т.д. Иногда в попытке сэкономить, для проекта используются акционные товары, заключаются договора с непроверенными предприятиями, предложившими низшую цену на свои услуги. Такой подход целесообразно применять только в краткосрочных проектах или
при разовой потребности в таких закупках. В условиях долгосрочности, слишком велика вероятность, что акционный товар не вовремя закончится или без скидки его цена будет слишком завышена. В таких
проектах лучше всего обращаться к проверенным поставщикам и предприятиям-соисполнителям, особенно если у них есть система лояльности к постоянным клиентам.
6. Завышенные плановые показатели. Проектному менеджеру необходимо убедится, что стратегия проекта может быть реализована в рамках
ограничений по бюджету, срокам и содержанию. Необоснованное завышение плановых показателей, в стремлении получить дополнительную прибыль, может обернутся для предприятия крахом, так как проект не сможет быть реализован в предполагаемом объеме.
7. Завышенные требования к персоналу. Любой работник должен выполнять свои задачи качественно и в рамках оговоренных сроков. Из-за
специфики работы не всегда возможно реально оценить затраты труда
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и времени, необходимые для ее выполнения. Иногда случаются ситуации, когда руководитель задает нереалистичные требования, которые
не просто сложны, они действительно невыполнимы с помощью нормальных человеческих усилий. Чаще всего такие ситуации касаются
сроков выполнения работ, нереалистичные требования ставят сотрудников перед необходимостью выбирать между качеством и скоростью
выполнения. Поэтому очень важно оценить реальность поставленных
сроков и при необходимости внести коррективы в планы, заложить
временной буфер на случай непредвиденных обстоятельств.
8. Отсутствие грамотного персонала и текучесть кадров. Достижение результатов инновационного проекта во многом зависит от квалификации и творческих способностей специалистов, принимающих участие в
работе. Ключевым является состав инициативной группы, составляющей ядро проектной команды. Задача проектного менеджера состоит в
том, чтобы собрать вместе команду, сообщить им правильное направление, мотивировать, признавать их достижения и поощрять.
9. Негативная мотивация или мотивация страхом. Это побуждения, вызывающиеся осознанием неудобств, наказаний, которые могут иметь
место в случае невыполнения работы. В такой ситуации целью работников будет снижение угрозы и вызываемого ею страха, что побуждает
действовать в соответствии с требованиями руководителя. Однако негативные санкции не всегда имеют достаточное влияние на персонал и
имеют слишком много отрицательных последствий, чтобы быть успешными в реальной практике. При такой стратегии у сотрудников повышается негативизм в отношении руководителя, формируется боязнь
принимать самостоятельные решения, возрастает уровень тревожности. Проектному менеджеру следует тщательно соблюдать баланс между позитивной и негативной мотивацией, учитывая мотивационные
предпочтения работников.
10. Экспериментальные нововведения. Прогресс не стоит на месте, ежедневно появляются десятки новейших методов, технологий, программ,
основной целью которых является попытка улучшить существующие
системы управления проектами, производственные процессы, мотивационные стратегии и т.д. Но руководителю следует тщательно проанализировать необходимость нововведения для проекта, изучить все риски, которые могут возникнуть при внедрении любого непроверенного
новшества. И самое главное нужно избегать одновременного проведения нескольких экспериментов, чтобы можно было правильно оценить
эффект от их применения.
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Описанные примеры неверных стратегий в проектной деятельности не
являются исчерпывающими. Даже если изучить мировой опыт, прочитать специализированную литературу, получить подходящее образование, руководитель
не может быть застрахован от ошибок. Зато, опираясь на чужой опыт можно
избежать решений, которые окажут негативное влияние на проект.
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Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня.
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Аннотация. Обобщены основные виды угроз для молодого поколения,
на сегодняшний день. Показана общая тенденция развития этих угроз за последние 30 лет. Даны предложения по предотвращению их дальнейшего развития
или минимизации их влияния в будущем.
Ключевые слова: молодёжь, экология, здравоохранение, образование,
преступность, индустриальная инфраструктура, моральные ориентиры.
Анотація. Узагальнено основні види загроз для молодого покоління, на
сьогоднішній день. Показана загальна тенденція розвитку цих загроз за останні
30 років. Надано пропозиції щодо запобігання їх подальшого розвитку або мінімізації їх впливу в майбутньому.
Ключові слова: молодь, екологія, охорона здоров'я, освіта, злочинність,
індустріальна інфраструктура, моральні орієнтири.
Abstract. The main types of threats for the younger generation are summarized today. The general trend of the development of these threats over the past 30
years is shown. Proposals are given to prevent their further development or minimize
their impact in the future.
Keywords: youth, ecology, health care, education, crime, industrial infrastructure, moral guidelines
Молодёжь – наше будущее. Молодым везде у нас дорога. Так мы думаем? Да, ради детей мы готовы на всё. Они умные – все знания у них в кармане.
Мы думаем о будущем нашего ребенка, при этом заботясь о его воспитании,
образовании и увлечениях, учим его реалиям жизни и взаимодействию с социумом. Все институты воспитания и образования, включая детские лагеря и спортивные секции, – всё работает для создания «правильного» общества будущего.
Однако своим существованием мы все равно не оставляем будущего для
наших потомков. Спросите: как? почему?
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В данной статье будут изложены факты из различных новостных ресурсов, научных статей и статистических данных, а также приведены выдержки из
материалов, составленных соответствующими специалистами. Для демонстрации ненадуманности проблем представленный анализ почти полностью состоит
из них, так как авторы не являются профессионалами в какой-либо из перечисленных ниже областей знаний.
1. Украина вошла в антирейтинг европейских стран по смертности, связанной с загрязнением окружающей среды. Экологическая обстановка в стране
влечет за собой более 57 тыс. смертей ежегодно. Это четвертый показатель в
Европе [1]. При подсчете учитывали общую загрязнённость воздуха, воды и
почвы. Согласно исследованиям 2020 года Украина признана самой загрязненной страной Европы, и ситуация постоянно ухудшается [2]. В средствах массовой информации регулярно можно встретить различного рода сообщения о
локальных ухудшениях экологической ситуации [3-5]. Украинец в среднем
выбрасывает около 1 кг мусора, а промышленные отходы в расчете на одного
человека составляют 30 кг в день [6]. Впрочем, по прогнозу Всемирного банка,
уровень выработки мусора будет расти. За 30 лет его количество может увеличиться на 70% [6]. То есть наши потомки будут утилизировать мусор после нас.
2. Количество детских дошкольных учреждений сократилось в 2 раза за
20 лет независимости, а количество учеников в средних образовательных заведениях – на 40% [7]. При этом практически исчезли профессиональные технические училища. Парадоксально выглядит увеличение количества вузов различных степеней аккредитации при катастрофическом падении качества образования. Так, если в 1990 году на одного профессора приходилось около 40 студентов, то уже в 2002 – более 220. В таких условиях говорить о подготовке квалификационных кадров не приходится [7]. Для половины украинских семей высшее образование вовсе недоступно, 34 % молодых людей не учатся из-за отсутствия подходящих условий [8]. Кроме того, искусственный интеллект будет и
дальше развиваться, поэтому важно понимать, какое место человек будет занимать в мире будущего, и получать знания в тех сферах, где его не смогут заменить роботы и машины. [9]. Уже сейчас можно говорить об их доминировании в
будущем и приспосабливаться к новым реалиям, где для человеческого труда
будет оставаться все меньше места.
3. Украина лидирует по уровню преступности в Европе. Среди всех
стран мира она разместилась на 47 месте, уступив Марокко и Ирану [10]. Днепр
вошел в топ-15 самых криминогенных городов Европы, при этом он даже не
стал самым опасным городом Украины. Также Днепр возглавил список украинских городов, где происходит наибольшее количество ДТП, в которых травмы
получают дети [11]. Нынешняя обстановка в стране тревожна по сравнению с
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большинством других стран. Так, в Global Peace Index по состоянию на 2018 год
Украина занимала 152 место среди 163 позиций в международном рейтинге
самых безопасных стран для жизни [12]. Складывается впечатление, что мы
работаем на становление маргинальности в государственных масштабах. В 2018
году опубликован Глобальный индекс рабства (Global Slavery Index), подготовленный австралийской неправительственной организацией Walk Free
Foundation, согласно которому 286 тыс. человек в Украине живут в условиях
современного рабства (страна занимает 49-е место из 167) [13].
4. Нынешняя система здравоохранения – это генератор эпидемий. Украина, к сожалению, входит в число лидеров в Европе по уровню заболеваемости
туберкулезом, особенно мультирезистентным [14]. Также продолжается эпидемия кори [15]. Грозит ли нам эпидемия дифтерии? По словам врачей и чиновников, уровень вакцинации от дифтерии настолько низок, что она может повториться [16]. Также сильно участились инфаркты и инсульты. Сложилась очень
тяжелая демографическая ситуация: смертность превысила рождаемость вдвое,
а средняя продолжительность жизни по сравнению с 78 годами в странах ЕС
составляет 68 лет, при этом более 65% всех случаев смерти обусловлено сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые особенно характерны для пожилых
людей [17]. Также из-за стремительного старения населения набирает силу
«эпидемия» деменции, последствия которой лягут на плечи работоспособных
граждан [19]. Кроме того, ООН заявляет, что эпидемия СПИДа в Украине является наиболее угрожающей в Европе, и призывает правительство увеличить
финансирование на борьбу с болезнью [18].
Отдельно стоит отметить, что:
– наркотики в Украине употребляют около 9 % молодёжи в возрасте от
15 до 34 лет. Из-за относительно лёгкого доступа к ним первое употребление у
32 % наркоманов происходит в возрасте от 12 до 16 лет. Как следствие, наркомания и табакокурение приобрели массовых характер среди украинской молодёжи, а 90 % украинских наркоманов не достигли 30 лет [20].
– алкоголизм – это социально-культурная проблема. По статистике ВОЗ
за 2012 год Украина занимала пятое место в мире по потреблению алкоголя (в
2011 — было шестое) и второе по уровню смертности от него. Каждый год
население Украины уменьшается примерно на полмиллиона человек, и едва ли
не половина этого количества связана с алкоголизмом [21].
5. Экономическая ситуация в Украине пугает своей тенденцией. На начало 1994 года государственный долг составлял 4,8 млрд долларов, по состоянию же на 31 мая 2015 года его значение достигло 67,660 млрд долларов [22].
То есть за 20 лет он вырос почти в 15 раз. В рейтинге мировых лидеров по внешнему долгу Украина входит только в первую сотню, занимая почетное 51
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место из 200 стран мира [23]. На протяжении 20 лет мы будто бы вообще не
работали. В данном случае вполне закономерно выглядит физическая продажа
страны: президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552IX [24].
6. Износ индустриального наследия СССР. Например, общая мощность
гидроэлектростанций Днепровского каскада составляет менее 5% от количества
электроэнергии, производимой в Украине, а стоимость содержания каскада ГЭС
в 6-30 раз превышает стоимость произведенной им электроэнергии. Сегодня он
находится в критическом состоянии из-за материального износа как оборудования, так и плотин [25]. На конец 2013 года в промышленности физический и
моральный износ средств производства достиг 65%: наибольшая степень износа
машин и оборудования в цветной металлургии – 75,3%, в машиностроении и
металлообработке – 71,4%, химической и нефтехимической промышленности –
примерно 71% [26]. С 2014 года авиапром Украины пребывает в перманентном
кризисе. Так, с 2015 года не произведено ни одного серийного самолёта [27]. По
состоянию на конец 2017 года в Украине массово «состарилось» жилье: площадь жилфонда составляет 977,9 млн км2, почти половина которой – старое
жилье [28]. По данным Госстата, в середине 2016 года износ основных фондов
внутренних водных путей Украины достиг 75,4%. Количество малотоннажных
судов торгового флота в Украине ныне составляет около 22% от того количества, которое использовалось в 1990 году [29]. Также в 2013 году обозначилась
проблема безопасного эксплуатирования мостов. Согласно оценкам экспертов,
на дорогах общего пользования Украины на данный момент более 50 % мостов
полностью или частично не соответствуют предъявляемым к ним требованиям
действующих нормативных документов по грузоподъемности и габаритам [30].
7. Без формирования правильных моральных ориентиров не может быть
гармоничного развития общества. Основными стремлениями молодёжи в период 1950–1990-х годов можно считать созидание и торжество науки над природой. Ярким примером тогдашнего мировоззрения в социуме является фильм
«Мечте навстречу» (1963) со знаменитой песней «И на Марсе будут яблони
цвести». Стремления современной молодежи в принципе не изменились – покорять пространство и главенствовать над природой, но изменились отношение.
Потребление и одноразовость теперь находятся в основе, а покорение природы
путем развития науки и техники и создание гармонично развивающегося общества сводится к наличию финансирования. Деньги стали мерой.
То, что мы сейчас теряем, – наследство, полученное от наших отцов и
дедов. Мы пользуемся старой инфраструктурой, а после себя оставляем только
свалки.
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Общество закономерно должно эволюционировать. В начале ХХ века –
мечты о космосе, в середине – мечта о колонизации планет солнечной системы,
полет на Луну, Марс и Венеру, а в конце – мусор не только под ногами, но и в
небе (а так же уже и на Луне и на Марсе и на Венере). Проблема эта глобальна,
и человечество идет по пути регресса. Посмеют ли наши дети через 20-30 лет
мечтать о яблоневых садах на Марсе, если даже на Земле те станут роскошью?
Выводы
Проблемы 1-7 создали мы своим существованием. Мы сами не умеем
решать созданные нами проблемы, иначе бы не пришли к такой ситуации. Как
наша теперешняя молодёжь будет жить, если сейчас уже жить в таких условиях
нельзя?!
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Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться.
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Аннотация. Обобщены основные виды угроз для молодого поколения,
на сегодняшний день. Показана общая тенденция развития этих угроз за последние 30 лет. Даны предложения по предотвращению их дальнейшего развития
или минимизации их влияния в будущем.
Ключевые слова: молодёжь, экология, здравоохранение, образование,
преступность, индустриальная инфраструктура, моральные ориентиры.
Анотація. Узагальнено основні види загроз для молодого покоління, на
сьогоднішній день. Показана загальна тенденція розвитку цих загроз за останні
30 років. Надано пропозиції щодо запобігання їх подальшого розвитку або мінімізації їх впливу в майбутньому.
Ключові слова: молодь, екологія, охорона здоров'я, освіта, злочинність,
індустріальна інфраструктура, моральні орієнтири.
Abstract. The main types of threats for the younger generation are summarized today. The general trend of the development of these threats over the past 30
years is shown. Proposals are given to prevent their further development or minimize
their impact in the future.
Keywords: youth, ecology, health care, education, crime, industrial infrastructure, moral guidelines
Рекомендации
Как считают авторы, критическая ситуация имеет своё решение, но оно
должно иметь глобальный характер с применением передовых технологий.
На сегодняшний день в принципе существуют способы решения вышеописанных проблем. При этом в будущем их может стать еще больше. Рассмотрим некоторые из них, которые уже можно воплощать в жизнь при должной
инициативе.
176

Молодь та космос

1. Весь мусор в Украине можно рассортировать по монотипам, но к этому
необходимо привлечение роботов с искусственным интеллектом [1]. Дальнейшая
утилизация мусора может давать энергию при её безопасном сжигании или обеспечивать промышленность вторсырьем [2, 3]. Так, например, в Швеции только
0,8% отходов отправляются на свалку, а остальное все перерабатывают [4].
Для очистки сточных вод в Украине могут быть применены новейшие
биотехнологии [5]. Их разработку уже ведут отечественные ученые с учетом
геолого-климатических особенностей страны. Одновременно необходимо заинтересовывать промышленные предприятия в очистке сточных вод [6]. Всё для
внедрения этих технологий есть.
Способы очищения воздуха в городских условиях уже существуют и
применяется в больших городах [7], необходимо только их внедрение у нас.
2. Образование в нашей стране имеет свои проблемы [8], но их решение
находиться в реальной плоскости. Несмотря на то, что предыдущая система
образования считалась одной из лучших в мире, произошли большие социокультурные и технологические перемены. В новых реалиях при построении системы образования есть возможность ориентации на лучшие в мире примеры,
которые как раз существуют в современном обществе [9].
3. Большая проблема существует с осужденными людьми, отбывающими
наказание в местах лишения свободы. Решением является реформирование
пенитенциарной системы Украины [10]. Не менее важной проблема – это повторная интеграция бывших заключенных в общество, им необходимы как
минимум государственные гарантии трудоустройства [11].
4. Проблемы здравоохранения могут быть решены только при сознательном ответственном отношении к ним каждого человека. Как говориться, здоровье дороже золота, то есть золотой запас государства – это здоровые граждане. Во многом улучшению здоровья нации будет способствовать реализация
пункта 1. Прежнюю медицинскую модель необходимо подстроить к условиям
новой экономической реальности, при этом оставив в ней лучшее [12].
5. В этом пункте одна из главных проблем, без которой выполнение других шагов бессмысленно, – устранение коррупции [13].
По экономическому показателю валового внутреннего продукта на душу
населения мы занимаем 111-е место в мире и предпоследнее в Европе. Вот
почему при открытии границ мы получили отток работоспособного населения: в
2019 году более полумиллиона человек выехали за границу на заработки [14].
Трудовые ресурсы нашего государства могут дать толчок развитию экономики
при создании должного количества рабочих мест, а согласно пунктам 1-7 работать есть над чем.
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Также Украина богата на природные ресурсы, что может быть фундаментом для возрождения промышлености. Как следует из отчета World Mining
Data-2020, в рейтинге добывающих стран Украина занимает 28 место в мире, а
по некоторым особо важным позициям входит в топ-10 (марганец, уран, титан,
железная руда, графит и т.д.) [15]. В недрах нашей страны сосредоточено около
сотни видов полезных ископаемых, рыночная стоимость которых, по подсчетам
ученых, оценивается в 7,5 трлн долларов [16]. При таких запасах и развитой
потребности к изготовлению высокотехнологичных изделий имеет смысл развивать обработку добытого сырья и производить из него продукцию. Например,
по добыче титана мы в десятке мировых лидеров, однако экспортируем его в
виде концентрата, в то время как в стране не налажено собственное производство титановых сплавов и готовую продукцию, в том числе для космической отрасли, приходится закупать с более высокой добавочной стоимостью.
Большой потенциал имеет сельскохозяйственная отрасль. На сегодня мы
экспортируем едва собранное с полей продовольствие, а импортируем те же
тракторы, комбайны и даже вермишель, в то время как имеем собственную
уборочную технику [17].
6. Новому поколению к счастью не придётся вести столь масштабные
строительные работы, как нашим отцам. Жилье и промышленость необходимо
научить строить роботов-строителей. Уже на сегодняшний день такие роботы
могут заменить 10% рабочих на стройках [18]. Инфраструктура будет меняться
и отстраиваться в зависимости от потребностей, часть прежней вовсе может
оказаться невостребованной.
7. Главная цель, или мечта: будем или не будем сажать яблони на Марсе? Следует преодолеть физическое и моральное падение общества. Фундамент,
оставленный нам от предыдущих поколений, – идеи, мечты или реальные достижения в науке и технике – никуда не делся, он крепок и надежен. Не нужно
изобретать велосипед, следует грамотно рассчитать, что у нас осталось, и на
основе этого утвердить стратегию развития государства. Илон Маск не зря
восхищается нашими ракетами [19], ведь именно космос способен решить львиную долю проблем на Земле.
Выводы
Не пытайтесь воспитывать детей. Все равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте себя. Необходимо уже сейчас становиться лучше, чтобы такими
же стали наши потомки. Осознать проблему – хорошее начало.
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