Національний центр аерокосмічної освіти
молоді ім. О.М. Макарова
ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»
Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова
Житомирської обласної ради
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

МАТЕРІАЛИ
XVI
НАУКОВИХ ЧИТАНЬ
«ДНІПРОВСЬКА ОРБІТА — 2021»
(28-30 жовтня)

Дніпро
2021

Наукові читання «Дніпровська орбіта — 2021»:
Збірник доповідей. — Дніпро, НЦАОМ, 2021.
Збірник містить доповіді вчених, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів та фахівців ВНЗ, підприємств і організацій аерокосмічної
галузі, які представлені на Наукових читаннях «Дніпровська орбіта — 2021» за
тематичними напрямками, пов’язаними із гуманітарними аспектами космічної
діяльності.

Рецензенти:
д.філос.н.

Дячук І.Д.

д.іст.н., проф.

Савчук В.С.

Редакційна колегія:
д.т.н., проф.
д.політ.н., проф.
д.іст.н.
д.філос.н., проф.
к.б.н.
к.ю.н.
к.б.н.
к.т.н.
к.іст.н.
к.т.н.

Давидов С.О.
Кривошеїн В.В.
Кушлакова Н.М.
Шевцов С.В.
Горбань В.А.
Гурова А.М.
Котович О.В.
Кулик О.В.
Федоренко І.В.
Хуторний В.В.
Селіфонов І.П.

2

Жить просто — нельзя!
Жить нужно с увлечением!
С.П. Корольов
Адмірал Всесвіту — Сергій Павлович Корольов
(1907-1966)
З його ім'ям пов'язана епоха перших чудових досягнень в галузі створення
ракетної техніки та освоєння космічного простору. Талант видатного вченого та
організатора дозволив йому протягом багатьох років спрямовувати роботу багатьох НДІ та КБ на рішення великих комплексних завдань. Після знайомства з
роботами К.Е. Ціолковського Корольов захопився ідеями створення літальних
апаратів ракетного типу.
Корольов є творцем вітчизняної стратегічної ракетної зброї середньої та
міжконтинентальної дальності та основоположником практичної космонавтики.
Його конструкторські розробки в галузі ракетної техніки являють виняткову
цінність для розвитку вітчизняного ракетного озброєння, а в галузі космонавтики мають світове значення. Він по праву є батьком вітчизняної ракетнокосмічної техніки, яка забезпечила стратегічний паритет і зробила нашу країну
передовою ракетно-космічною державою.
Під керівництвом Корольова створені перші космічні комплекси, багато
балістичних і геофізичних ракет, запущені перші в світі міжконтинентальна
балістична ракета (Р-7), ракета-носій (РН) «Восток» та її модифікації, перший
штучний супутник Землі (ШСЗ); здійснені польоти космічних кораблів «Восток» і «Восход», на яких вперше в історії здійснені космічний політ людини —
Ю.О. Гагарін і вихід людини в космічний простір — О.А. Леонов; створені
перші космічні апарати (КА) серій "Луна", "Венера", "Марс", "Зонд", ШСЗ серій
"Електрон", "Молния-1" (супутники зв'язку) і деякі ШСЗ серії "Космос". Під
керівництвом Корольова отримала початок розробка КА для пілотованого
польоту на Марс.
Не обмежуючи свою діяльність створенням РН і КА, Корольов, як Головний конструктор, здійснював загальне технічне керівництво роботами по першим космічним програмам і став ініціатором розвитку ряду прикладних наукових напрямків, що забезпечують подальший прогрес у створенні РН і КА. Корольов виховав численну плеяду вчених і інженерів, які блискуче продовжують
його справу.
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УДК 94(477.42-25)
РОЗСЕКРЕЧЕНИЙ ЗЕМЛЯК: ПЕРШІ ЗГАДКИ ПРО С.П. КОРОЛЬОВА
У ПРЕСІ НА ЙОГО БАТЬКІВЩИНІ
С.В. Бовкун,
Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова, м. Житомир,
Bovkun2003@ukr.net
Об’єктом дослідження у даній статті є перші публікації у пресі про С.П.
Корольова на його малій Батьківщині — в Житомирі. Хронологічними рамками
дослідження окреслено річний період після смерті Корольова — з січня 1966 по
лютий 1967 року. Окремі статті в тогочасних номерах газет «Радянська Житомирщина» та «Комсомольська зірка» містили унікальні (й раніше не опубліковані) спогади про С.П. Корольова його близьких та рідних, а також вперше у
засобах масової інформації Української РСР та Радянського Союзу розповіли
про будинок, в якому народився С.П. Корольов (де у 1970 році відкрився меморіальний дім-музей вченого).
Объектом исследования в данной статье являются первые публикации в
прессе о С.П. Королёве на его малой Родине — в Житомире. Хронологическими
рамками исследования очерчено годовой период после смерти Королёва — с
января 1966 по февраль 1967 года. Отдельные статьи в тогдашних номерах газет
«Радянська Житомирщина» и «Комсомольська зирка» содержали уникальные (и
ранее неопубликованные) воспоминания о С.П. Королёве его близких и родных,
а также впервые в средствах массвовой информации Украинской ССР и Советского Союза рассказали о доме, в котором родился С.П. Королёв (где в 1970 году
открылся мемориальный дом-музей учёного).
The object of the research in this article is the first newspaper publications
about Serhiy Korolyov in his native town of Zhytomyr. The chronological framework
of the research focuses on a one year period after Korolyov’s death — from January
1966 to February 1967. At that time, a few articles in the issues of such newspapers as
“Soviet Zhytomyrshchyna” and “Komsomol Star” contained unique (and never
published before) memories about Serhiy Korolyov shared by his family and friends.
Also, for the first time in the Soviet mass media the articles described the house in
which Sergiy Korolyov was born (in 1970 the house became a memorial housemuseum of the scientist).
Ключові слова: Корольов, Житомир, газета, «Радянська Житомирщина»,
«Комсомольська зірка», Кізуб, Семенова, Лазаренко.
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Ключевые слова: Королёв, Житомир, газета, «Радянська Житомирщина»,
«Комсомольська зирка», Кизуб, Семёнова, Лазаренко.
Key words: Korolyov, Zhytomyr, newspaper, “Soviet Zhytomyrshchyna”,
“Komsomol Star”, Kizub, Semenova, Lazarenko.
Академік Сергій Павлович Корольов з 1950 року працював начальником і
Головним конструктором ОКБ-1 НДІ-88, яке займалося розробкою балістичних
ракет дальньої дії. Специфіка роботи передбачала допуск С.К. Корольова до
військових таємниць вищого рівня. Відтак на його прізвище у 1950-х роках було
накладено негласний гриф «секретно» — його було заборонено згадувати у
пресі, коли йшлося про ракетні чи космічні розробки радянських вчених. Єдиним випадком, коли за життя Сергія Корольова матеріал його авторства підписано справжнім прізвищем, була публікація в газеті «Правда» 17 вересня 1957
року — стаття «Засновник ракетної техніки» (про К.Е. Ціолковського). У підписі під статтею було вказано: «С. Корольов, член-кореспондент Академії наук
СРСР» [1, стор.55]
Починаючи з моменту запуску першого штучного супутника Землі (4 жовтня 1957 року) — й до смерті Корольова (14 січня 1966 року) про нього жодного раз не було згадано в центральних та місцевих радянських газетах, в радіорепортажах чи телепередачах. Під час репортажів про успіхи космонавтики згадувався анонімний Головний конструктор. Окремі статті С. Корольова час від часу
з’являлися в центральній пресі — проте вони були підписані псевдонімом
«проф. К. Сергєєв» [2, стор.80].
Розсекречення Корольова настало після його смерті 14 січня 1966 року.
Вже наступного дня у центральних газетах вийшли некрологи з біографією та
фото Головного конструктора.
Першою публікацією зі згадуванням прізвища С.П. Корольова на його батьківщині у Житомирі став некролог у обласній громадсько-політичній газеті
«Радянська Житомирщина» — друкованому органі Житомирського обкому
Комуністичної партії України. Некролог було опубліковано 16 січня 1966 року.
З цієї публікації читачі вперше змогли дізнатися, що Сергій Корольов народився
в Житомирі [3, стор.1]. Примітно, що в тексті некрологу С.П. Корольова було
названо «найвизначнішим радянським вченим» — що свідчило про високу
оцінку державою заслуг покійного.
18 січня 1966 року в «Радянській Житомирщині» надруковано невелику
замітку «Москва прощається з академіком С.П. Корольовим» — де розповідалося про церемонію прощання з Генеральним конструктором у Колонному залі
Будинку союзів у Москві [4, стор.1]. А в наступному номері газети, 19 січня
1966 року, було подано репортаж ТАРС (Телеграфного агентства Радянського
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Союзу) — «В останню путь. Похорон Сергія Павловича Корольова» [5, стор.1].
В матеріалі детально розповідалося про церемонію похорону праху С.П. Корольова у Кремлівській стіні на Червоній площі у Москві.
Наступний матеріал про Сергія Корольова у газеті «Радянська Житомирщина» було опубліковано напередодні Дня космонавтики — 9 квітня 1966 року.
Стаття «Все вище і вище — до зірок», приурочена до свята, містила виклад
розмови Сергія Корольова з журналістом Олександром Романовим, яка відбулася 30 листопада 1963 року [6, стор.4]. Поміж іншого, у тому інтерв’ю Корольов
згадав про зустріч з Костянтином Ціолковським у 1929 році. Дана подія дотепер
залишається предметом дискусії у середовищі дослідників. Проте публікація
інтерв’ю С. Корольова з О. Романовим дає підстави вважати цю зустріч такою,
що мала місце.
У п’яту річницю космічного польоту Юрія Гагаріна, 12 квітня 1966 року, газета «Радянська Житомирщина» помістила декілька матеріалів, присвячених
Сергію Корольову. У статті Антоніни Пасько «Слава тобі, зоряний земляче» вперше у пресі згадується про будинок на вулиці Леваневського, в якому народився
С.П. Корольов. Репортаж розповідає про мітинг з нагоди відкриття на фасаді
будинку першої меморіальної дошки, присвяченої видатному земляку: «Золотими
літерами на білому мармурі викарбовано слова: «У цьому будинку 30 грудня 1906
року народився видатний радянський вчений, конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат
Ленінської премії академік Сергій Павлович Корольов» [7, стор.3]. Поряд з цим
матеріалом у газеті вперше вміщено фотографію будинку, в якому народився
Сергій Корольов (у 1970 році там відкрито його меморіальній дім-музей).
В цьому ж номері надруковано інший матеріал про С.П. Корольова —
статтю Лева Ботвінського «Наша гордість». У ній вперше згадується про збережену в Житомирському обласному архіві метричну книгу з записом про народження Сергія Корольова. Автор статті розповідає про зустріч представників
Житомира з матір’ю вченого Марією Миколаївною, яка допомогла встановити
місце (будинок №5 по тодішній вулиці Леваневського), де у 1907 році вона
народила сина Сергія. У цьому ж газетному матеріалі вперше у пресі прозвучав
заклик про необхідність увічнення пам'яті про славного земляка на його малій
батьківщині: «Житомиряни пишаються своїм знаним земляком, творцем космічних кораблів. Пам'ять про нього треба увічнити. Для цього вже вживаються
заходи. В переддень Дня космонавтики на фронтоні будинку №5 по вулиці
Леваневського, де народився С.П. Корольов, в урочистій обстановці встановлено меморіальну дошку. Рішенням міськвиконкому Левківську вулицю, яка
зв’язує центр міста з новим промисловим районом Житомира, названо ім’ям
академіка Корольова. Прикрасою міста має стати бронзовий бюст видатного
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вченого. Було б також доцільним влаштувати в навчальних закладах і піонерських загонах, в бібліотеках і робітничих клубах музейні куточки, в яких зібрати
матеріали про життя і діяльність нашого славного земляка. І ще хотілося б, щоб
у перший день навчального року в перших класах шкіл міста проводили бесіди
про Корольова-житомирянина, який прославив нашу Батьківщину видатними
перемогами на шляху прогресу людства» [8, стор.3].
У день 60-літнього ювілею С.П. Корольова за старим стилем (30 грудня
1966 року) у газеті «Радянська Житомирщина» було вміщено репортаж Лева
Ботвінського «Вулиця академіка Корольова». У ньому розповідається про колишню вулицю Левківську, яка навесні 1966 року рішенням Житомирського міськвиконкому отримала ім’я С.П. Корольова. Автор перераховує об’єкти, які функціонують та споруджуються на цій вулиці: завод електричних приладів, завод залізобетонних виробів, льонокомбінат, завод синтетичного волокна, шляховобудівельне управління №19, будівельно-монтажне управління №74, автоколона
2256, склади «Сільгосптехніки»… «Така вона, вулиця академіка Корольова, —
йдеться в статті. — Вулиця заводів і садів, приладобудівельників і текстильників,
будівельників і учених… На колишній околиці з’являться нові підприємства,
виросте цілий мікрорайон текстильників і хіміків з кварталами багатоповерхових
будинків, Палацом культури, стадіоном, школами, крамницями… Вулиця росте,
розширюється, збагачується новими спорудами, поривається у майбуття. І це
дуже символічно для вулиці, що носить ім’я нашого уславленого земляка академіка Корольова, який так багато зробив для зльоту людини в Космос» [9, стор.4].
До 60-тої річниці з дня народження С.П. Корольова (13 січня 1967 року) газета «Радянська Житомирщина» вмістила матеріал Є. Ямпольського — «Юність
академіка», в якому розповідалося про навчання молодого Сергія Корольова у
Київському політехнічному інституті [10, стор.3]. Зокрема — про збережену в
архіві КПІ папку №879 («Особиста справа студента С. Корольова»); про облаштування портрету С.П. Корольова в музеї Київського політехнічного інституту; про
те, що у Києві в той час (1966 рік) мешкали люди, які добре знали і пам’ятали
молодого Сергія Корольова — його дядько Олександр Миколайович Лазаренко
(доцент, викладач автодорожнього інституту) та однокашник Степан Ісаакович
Карацуба (пенсіонер, колишній інженер авіаційної промисловості).
У 1967 році в Житомирі розпочався випуск газети «Комсомольська зірка»
— органу обласного комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України
(ЛКСМУ). В одному з перших номерів газети, 13 січня 1967 року, опубліковано
матеріал «Дивлюсь я на небо», автором якого став дядько Сергія Корольова —
Олександр Лазаренко, доцент Київського автодорожнього інституту. Матеріал
було приурочено до 60-річчя з дня народження С.П. Корольова. У статті автор
згадує про дитячі та юнацькі роки Сергія Корольова, поміж яких — й цікаві
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свідчення про його найперший, житомирський, період життя. «Мені розповідали сімейний переказ, — пише Олександр Лазаренко. — Коли бабуся приїхала до
Житомира подивитися на новонародженого онука, з її вуст вихопилися «пророчі» слова. Глянула на немовля і вимовила: «Він буде професором» [11, стор.2].
У «Комсомольській зірці» було надруковано одну з перших поезій, присвячених С.П. Корольову. В номері за 12 лютого 1967 року вміщено декілька
строф поеми Леоніда Татаренка «Каменщик Вселенной», героєм якої є Сергій
Корольов [12, стор.1]. Публікацію уривка з поеми газета приурочила до першої
річниці здійснення м’якої посадки автоматичною станцією «Луна-9».
Поряд з вищеописаними першими публікаціями у житомирській пресі про
С.П. Корольова та будинок в Житомирі, де він народився (в якому у 1970 році
відкрито меморіальній дім-музей), значний інтерес становить ще одна публікація. Вона побачила світ не в місцевих житомирських виданнях, а в республіканському журналі «Україна». Проте її автором став журналіст з Житомира —
співробітник газети «Радянська Житомирщина» Костянтин Кізуб. У співавторстві з А. Янушевським він написав матеріал «Творець чудо-кораблів», який було
надруковано у журналі «Україна» в січні 1967 року — до 60-ліття з дня народження С.П. Корольова. Це була одна з перших публікацій у всеукраїнській
пресі, яка розповіла про батьківщину академіка Корольова та дім, в якому він
народився.
В матеріалі поміж іншого подано цінну краєзнавчу інформацію — спогади
про батька Головного конструктора, викладача житомирської гімназії Павла
Яковича Корольова. Журналістам вдалося віднайти в Житомирі людину, яка
працювала разом з Павлом Корольовим на початку ХХ століття — Ганну Василівну Семенову, представницю аристократичної родини, особняк якої на початку ХХ століття був своєрідним клубом для місцевої наукової та творчої інтелігенції. «Опитуємо старожилів, — йдеться у матеріалі журналу. — Кінець кінцем
пошуки привели нас у старовинний будинок з білими колонами на Бердичівській вулиці. Його 85-річна мешканка Ганна Василівна Семенова порадувала.
Глянувши на портрет С.П. Корольова в газеті, почала розповідати:
— Дуже вони схожі. Я працювала з його батьком в приватній гімназії. Він
викладав російську словесність. Часто бував у нас удома разом з іншими прогресивно настроєними людьми міста..
Ганна Василівна — племінниця великого російського вченого і мандрівника Семенова Тян-Шанського. Вона була знайома з багатьма видатними людьми, яких доля закидала в провінційний Житомир — з письменником Купріним,
художником Маковським, співаком Собіновим…» [13, стор. 7-8].
Отже, перші публікації у засобах масової інформації СРСР про академіка,
Головного конструктора ОКБ-1 Сергія Павловича Корольова з’явилися у пресі в
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січні 1966 року — після його смерті та розсекречення. Тоді ж з оприлюдненої
біографії С.П. Корольова стало відомо широкому загалу, що Корольов народився в Житомирі. Тож на його малій батьківщині також стали з’являтися перші
публікації про знаного земляка. У перший рік після смерті С.П. Корольова було
опубліковано близько десяти статей про нього у житомирській місцевій пресі: в
газетах «Радянська Житомирщина» і «Комсомольська зірка». Історична цінність
деяких цих публікацій полягає в тому, що вони вперше на теренах колишнього
СРСР повідомили точну адресу житомирського будинку, в якому народився
Сергій Корольов. Відтак було ідентифіковано дім, в якому в 1970 році було
відкрився меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова.
Ряд газетних статей 1966-1967 рр., проаналізованих в даній роботі, містить цікаві біографічні дані про С.П. Корольова, спогади про нього рідних та
знайомих — й також є першими публікаціями, які розповіли про видатного
вченого і Головного конструктора його землякам-житомирянам після посмертного розсекречення Сергія Корольова.
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ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ КОВТУНЕНКО —
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ КОСМОНАВТИКИ*
О.Г. Гоман,
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
оleg@goman.com.ua
К 100-летию со дня рождения В.М. Ковтуненко (1921–1995)
Статья посвящена 100-летию со дня рождения Вячеслава Михайловича
Ковтуненко — выдающегося ученого и конструктора ракетно-космической
техники, одного из пионеров исследования и использования космического пространства для нужд Человечества.
Ключевые слова: ракетно-космическая техника, унифицированный спутник, серия спутников «Космос», программа «Интеркосмос», аэродинамика, КБ
«Южное», НПО им. С.О. Лавочкина, проект «Вега».
Стаття присвячена 100-річчю від дня народження В'ячеслава Михайловича Ковтуненка — видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки,
одного з піонерів дослідження і використання космічного простору для потреб
Людства.
Ключові слова: ракетно-космічна техніка, уніфікований супутник, серія
супутників «Космос», програма «Інтеркосмос», аеродинаміка, КБ «Південне»,
НВО ім. С.О. Лавочкіна, проект «Вега».
The article is dedicated to the 100th anniversary of the birth of Vyacheslav
Kovtunenko, an outstanding scientist and designer of rocket and space technology,
one of the pioneers in the exploration and use of outer space for the needs of Mankind.
Keywords: rocket and space technology, a unified satellite, a series of satellites
"Kosmos", Program "Interkosmos", aerodynamics, Yuzhnoye Design Office, NPO
Lavochkin, Project "Vega".
Родился В.М. Ковтуненко в г. Энгельсе на Волге. Не касаясь его нелегких
лет детства и юношества, укажем только, что Вячеслав Михайлович был участником боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и имел тяжелое ранение. В 1946 году он закончил Ленинградский государственный уни15
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верситет по специальности «механика» и был направлен на работу на предприятие п/я 989 (конструкторское бюро С.П. Королёва), где работал сначала инженером, а потом начальником группы аэродинамики. Без отрыва от производства
он закончил аспирантуру и в 1952 г. под руководством проф. И.А. Паничкина
защитил в ЦНИИМаш (г. Москва) кандидатскую диссертацию на спецтему (в то
время), касающуюся аэродинамики газодинамических рулей и оперения летательных аппаратов при сверхзвуковых скоростях. В своих исследованиях Вячеслав Михайлович опирался на новый, только что разработанный метод Н.А.
Красильщиковой.
В Днепропетровске В.М. Ковтуненко начал работать с момента организации ОКБ-586 (будущее конструкторское бюро (КБ) «Южное») — с 1953 г., и
уже с 1954 г. он возглавляет проектный отдел ОКБ (отдел № 3), а с 1962 г. —
проектный комплекс № 1. С апреля 1961 г. В.М. Ковтуненко назначается заместителем Главного Конструктора ОКБ-586 (М.К. Янгеля).
В 1960 г. В.М. Ковтуненко становится лауреатом Ленинской премии, а в
1961 г. получает звание Героя Социалистического Труда за особые достижения
в деле создания баллистических ракет дальнего действия.
В 1962 г. в структуре ОКБ-586 было образовано специальное подразделение
по космической тематике — комплекс № 8, начальником которого был назначен
заместитель Главного Конструктора В.М. Ковтуненко. В этом комплексе были
развернуты полномасштабные поисковые и проектные работы по созданию спутников. Первый запуск Днепропетровского спутника состоялся 16 марта 1962 г.
В 1962 г. за выдающиеся заслуги в области разработки и создания ракетно-космической техники В.М. Ковтуненко была присуждена ученая степень
доктора технических наук.
Уже в 1963 г. комплексом № 8 был разработан и успешно защищен эскизный проект первых в мире унифицированных спутников Земли. Председатель
экспертной комиссии президент АН СССР М.В. Келдыш дал высокую оценку
проведенной работе и начинанию днепропетровских специалистов.
Создание унифицированных аппаратов (платформ) позволило широким
фронтом проводить научные исследования в околоземном космическом пространстве за счет резкого сокращения времени разработок и значительного
удешевления производства искусственных спутников Земли (ИСЗ). Приоритет
ОКБ-586 в области создания первых в мире унифицированных ИСЗ закреплен
авторским свидетельством в 1967 г.
30.10.1965 г. приказом Министра общего машиностроения СССР в составе
ОКБ-586 было образовано специализированное конструкторское бюро космических аппаратов КБ-3. Начальником и Главным конструктором этого КБ был
назначен В.М. Ковтуненко.
16
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Пост Главного конструктора КБ-3 В.М. Ковтуненко занимал 12 лет, с 1965
г. по 1977 г., вплоть до своего назначения на должность Главного Конструктора
КБ им. Лавочкина (г. Москва). О размахе деятельности КБ-3 и лично его Главного конструктора В.М. Ковтуненко можно судить по тому, что еще при Вячеславе Михайловиче было запущено несколько сот спутников серии «Космос», а к
настоящему времени число запусков составляет более 400 спутников 72 типов!
В.М. Ковтуненко отличала широта и глубина научных знаний, оригинальность мышления в постановке и осуществлении сложнейших проектов ракетнокосмической техники. При его непосредственном участии и руководстве был
осуществлен ряд смелых оригинальных проектов, таких как создание в ОКБ-586
нескольких известных баллистических ракет, сыгравших исключительную роль
в установлении военного паритета СССР и США, а также создание ракетыносителя для вывода космических аппаратов.
Период работы В.М. Ковтуненко на должности Главного конструктора
КБ-3 ознаменовался осуществлением целого ряда уникальных космических
проектов, которые вызвали восхищение мировой научной общественности: это
— разработка и создание огромной серии спутников «Космос», создание универсальной космической платформы и автоматической станции, а также множество других не менее оригинальных проектов, среди которых особенно выделяется своим новаторством проект спутника «Космическая стрела».
В.М. Ковтуненко был одним из инициаторов использования спутников не
только в оборонных целях, но и в целях народного хозяйства: зондирование
атмосферы в целях предсказания погоды, зондирование и контроль состояния
земной поверхности, поверхности мирового океана, исследование деятельности
Солнца и пр. Вячеслав Михайлович был инициатором и одним из организаторов
международной организации по исследованию космоса «Интеркосмос» и был
одним из её директоров. Он исполнял обязанности сопредседателя совместной
советско-индийской космической программы, которая увенчалась созданием
первых индийских сателлитов.
О выдающейся работе В.М. Ковтуненко на посту Генерального конструктора КБ им. Лавочкина нужен особый разговор. Здесь мы только упомянем о
блестящем достижении по доставке спускаемого аппарата на поверхность Венеры и получению фотопанорамы её поверхности, об уникальнейшем эксперименте под названием «Вега» (исследовании при помощи одного аппарата и кометы
Галлея, и планеты Венера) и о других реализованных и не успевших реализоваться проектах по исследованию дальнего космоса.
В.М. Ковтуненко стоял у истоков создания первого в Украине научно- исследовательского центра по проблемам исследования Космоса — Днепропетровского отделения института механики АН УССР (ДОИМ) — теперь Института
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технической механики НАН Украины и НКА Украины. В течение многих лет
В.М. Ковтуненко был научным руководителем аэродинамического отдела этого
института и постоянно занимался усовершенствованием кадрового состава
этого отдела и института в целом.
Важным событием в жизни научной общественности страны было проведение в 1969 г. в ДГУ под эгидой В.М. Ковтуненко Всесоюзной конференции по
инженерным методам аэротермодинамики, которая собрала 475 участников из
25 городов Советского Союза, что было признанием авторитета Вячеслава Михайловича как аэромеханика и конструктора ракетно-космической техники.
В.М. Ковтуненко был выдающимся ученым в сфере астронавтики, аэрогазодинамики летательных аппаратов больших скоростей и тепломассообмена космических аппаратов. Значительная часть опубликованных им работ посвящена разработке методов аэродинамического расчета элементов ракетно-космической
техники, исследованию сопротивления спутников в верхних слоях атмосферы,
исследованию состояния верхней атмосферы, солнечной активности и пр.
Несколько десятков человек защитили кандидатские диссертации под
официальным или неофициальным, но фактическим руководством Вячеслава
Михайловича.
Среди многочисленных научных интересов В.М. Ковтуненко как конструктора ракетно-космической техники отдельным предметом его пристального
внимания и даже увлечения была аэродинамика летательных аппаратов. Ещё
работая в КБ С.П. Королева, Вячеслав Михайлович первым среди отечественных ученых сформулировал и решил задачу об определении формы осесимметричного тела минимального сопротивления при сверхзвуковых скоростях, чем
открыл новое научное направление по определению оптимальных форм тел в
потоке жидкости и газа. К сожалению, эта работа по соображениям секретности
долгие годы оставалась известной только узкому кругу специалистов и была
опубликована в открытой печати только в 1970 г.
Наряду со своей огромной и напряженной творческой работой в ОКБ,
В.М. Ковтуненко все годы жизни в Днепропетровске проводил педагогическую
работу в Днепропетровском государственном университете. Он начал работу в
ДГУ в 1953 г. в качестве старшего преподавателя кафедры № 1 физикотехнического факультета; с 1963 г. по 1969 г. возглавлял кафедру прикладной
газовой динамики и тепломассообмена, а с момента образования на механикоматематическом факультете кафедры аэрогидромеханики (1969 г.) был её бессменным заведующим вплоть до своего отъезда на работу в Научнопроизводственное объединение (КБ) им. Лавочкина (1977 г). В 1955 г. Вячеслав
Михайлович получил ученое звание доцента, в 1962 г — звание профессора, в
1972 г. он был избран членом-корреспондентом АН УССР.
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В ДГУ В.М. Ковтуненко читал для студентов специальности «гидродинамика» лекционные курсы по газовой динамике, аэродинамике, аэродинамическому расчету летательных аппаратов, теории крыла и пр. Лекции В.М. Ковтуненко производили огромное впечатление на слушателей: красивый, интеллигентный, высокообразованный профессор, загадочный и таинственный своей принадлежностью к сфере руководства секретной ракетно-космической отраслью, он
своей эрудицией и блестящей манерой чтения возбуждал у студентов «дум
высокое стремленье» и желание постичь глубинные тайны природы.
Характерной чертой В.М. Ковтуненко была широта диапазона его научных интересов, и хотя, как реальный конструктор ракетно-космических комплексов, он с некоторым предубеждением относился к весьма абстрактным вопросам, далеким от насущных потребностей практики, именно он привнес на кафедру аэрогидромеханики и в ДОИМ высокий уровень требовательности и строгости к научной продукции, и вместе с тем стиль исключительной доброжелательности и порядочности во взаимоотношениях, который сохраняется в научной
среде аэродинамиков г. Днепропетровска до сих пор.
Профессора В.М. Ковтуненко по праву называют основателем космического направления Украины. Он был одним из энтузиастов и корифеев нового
космического направления в ракетной науке и технике.
До своего 90-летия Вячеслав Михайлович не дожил 16 лет; он умер
10.07.1995 г.
Светлая память об этом талантливом ученом, смелом конструкторе в отрасли астронавтики, а также замечательном человеке сохраняется в сердцах тех,
кто имел счастье с ним работать и общаться.
Так и хочется закончить эту статью словами поэта Н.А. Некрасова:
Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни ...
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УДК 629.7 (92)
В.М. КОВТУНЕНКО І ДАЛЕКИЙ КОСМОС:
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «ВЕГА»
О.О. Губка,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
olyachaplits@gmail.com
До 100-річчя від дня народження В.М. Ковтуненка (1921-1995)
До 35-річчя наукового проекту «ВЕГА»
В докладе рассказывается о проекте «ВЕГА», который стал триумфом советской науки и международного сотрудничества в космических исследованиях,
а также о вкладе В.М. Ковтуненко в развитие этого проекта и освоение дальнего
космоса.
Ключевые слова: комета Галлея, КА «Вега-1» и «Вега-2», космические
автоматические станции, атмосфера Венеры, аэростатный зонд.
У доповіді розповідається про проект «ВЕГА», який став тріумфом радянської науки і міжнародного співробітництва в космічних дослідженнях, а також
про внесок В.М. Ковтуненка в розвиток цього проекту і освоєння далекого космосу.
Ключові слова: комета Галлея, КА «Вега-1» і «Вега-2», космічні автоматичні станції, атмосфера Венери, аеростатний зонд.
The report tells about the VEGA project, which became a triumph of Soviet
science and international cooperation in space research, as well as the contribution of
V.M. Kovtunenko in the development of this project and the exploration of deep
space.
Key words: Halley's comet, Spacecraft "Vega-1" and "Vega-2", space automatic
stations, atmosphere of Venus, balloon probe.
6 і 9 березня 2021 року виповнилося 35 років з моменту прольоту поблизу
комети Галлея радянських космічних апаратів «Вега-1» і «Вега-2».
Міжнародний проект «Венера — комета Галлея» («ВЕГА»), здійснений в
1985-1986 роках під керівництвом В.М. Ковтуненка і Р.З. Сагдєєва, був одним з
найскладніших в історії досліджень Сонячної системи за допомогою космічних
апаратів. Він поєднував дослідження двох небесних тіл, Венери і комети Галлея,
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в рамках однієї експедиції автоматичних міжпланетних станцій (АМС) «Вега-1»
і «Вега-2» [1]. Програма проекту складалася з трьох частин: вивчення атмосфери
і поверхні Венери за допомогою посадкових апаратів, вивчення динаміки атмосфери Венери за допомогою аеростатних зондів (аеростати були вперше в світі
запущені в атмосферу іншої планети), проліт через газопилову атмосферу (кому)
і плазмову оболонку комети Галлея. Комета Галлея прилітає приблизно раз в 70
років, летить по дуже витягнутій траєкторії навколо Сонця. У той момент, коли
вона наблизилася, вдалося її сфотографувати і передати знімки і дані про її характеристики космічними апаратами «Вега-1» і «Вега-2» [2].
При десантуванні на поверхню Венери в 1985 році вперше в світовій
практиці було здійснено запуск аеростатного зонда з дослідницькою апаратурою для вивчення глобальної циркуляції атмосфери планети.
Програма «Венера-Галлей» (скорочено — Вега) була єдиною програмою
багатоцільових досліджень, здійснених в СРСР, змістовне наповнення якої
складав комплекс надскладних маневрів у поєднанні з прольотами повз Венеру
та комету Галлея й використанням як прольотних, так і спускових космічних
дослідницьких апаратів. «На відміну від попередніх місій космічних апаратів
«Венера» прольотні космічні станції, після відділення спускових апаратів в
червні 1985 року, з використанням гравітаційного маневру у планети були перенацілені на траєкторію зустрічі з кометою Галлея у березні 1986 року» [3, с.
443].
Венеріанську атмосферу досліжувати дуже важко, оскільки її фізичні й
хімічні характеристики надзвичайно жорсткі. Вона «жародихаюча» (температура сягає 475°С), отруйна, насичена парами сірчаної кислоти, тиск перевищує 90
атмосфер. У 1985 році за допомогою апаратів «Вега-1» і «Вега-2» у венеріанську атмосферу, були спрямовані «вільно плаваючі» аеростатні балони, що несли
дослідницьку апаратуру. Метод цей ніколи раніше в історії світової космонавтики не застосовувався. Він дозволив почати вивчення глобальної циркуляції
венеріанської атмосфери. При цьому значно удосконалювалася напрацьована з
роками методика контактного зондування поверхні за допомогою спущених на
неї апаратів і вивчення вертикального «зрізу» атмосфери під час їхнього спуску
(«Венера-11» — «Венера-14», 1978–1981 роки). Значним досягненням в цій
галузі стало взяття проб грунту і проведення їх хімічного експрес-аналізу, а
також передача на Землю кольорових телевізійних зображень поверхні Венери,
отриманих в місцях посадки спущених апаратів.
Важливим виявилося те, що в рамках однієї експедиції було вирішено декілька різнопланових завдань шляхом більш ефективного використання космічних апаратів. Космічні апарати «Венера», спочатку призначені тільки для планетних досліджень, в проекті «Вега» досить успішно впоралися і з досліджен22
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нями малого тіла Сонячної системи — комети Галлея, хоча їх робота відбувалася в умовах найжорстокішого масованого «обстрілу» метеоритним пилом (тисячі зіткнень з мікрочастинками твердої речовини різної маси) при прольоті крізь
кому комети поблизу її ядра [4].
Інноваційний крок у практиці космічних досліджень — зближення непілотованого зонда з «блукаючим» небесним тілом, механіка руху якого на момент
відправки до нього експедиції була практично невідома, — був здійснений
радянської космонавтикою. Отримані з апаратів «Вега» телезображення ядра
комети дозволили дослідникам космосу досягти значного розуміння того, що ж
являє собою кометна речовина.
Завдяки зусиллям В.М. Ковтуненка, НВО ім. С.О. Лавочкіна більш широко і активно стало розвивати інтернаціональну кооперацію — практично всі
наступні проекти лавочкинців отримали статус міжнародних. Ці програми розвивалися спільно з Академією наук СРСР, Радою «Інтеркосмос», Наукововипробувальним центром ім. Г.М. Бабакіна й іншими науковими і виробничими
організаціями. В'ячеслав Михайлович був не тільки одним з ініціаторів міжнародного співробітництва в космосі, але і першим, хто досить успішно почав
працювати на міжнародному ринку космічних послуг [5].
В здійсненні експедиції «Вега» взяли участь дослідники космосу з дев'яти
країн — Австрії, Болгарії, НДР, Угорщини, Польщі, СРСР, Франції, Чехословаччини та ФРН (товариство ім. М. Планка). Багато спільних зусиль було докладено до навігаційного забезпечення зближення кожного з космічних апаратів, що вчиняли політ, з ядром комети Галлея. Інформація з «Веги-1» і «Веги-2»,
які виконали завдання, дозволила своєчасно змінити напрямок руху західноєвропейського апарата «Джотто», значно збільшивши його точність.
Співробітництво багатьох країн за проектом «Вега» викликало значний
інтерес у суспільстві і висвітлювалося в СРСР у засобах масової інформації на
усіх рівнях, навіть на регіональних. Не пройшла повз цієї події, пов’язаної з
діяльністю їх знаменитого земляка, і дніпропетровська газета «Зоря», яка у 1984
році повідомляла: «Прага, 9 квітня. Кор. ТАРС Л. Латишев передає: «Питанням
підготовки унікального міжнародного космічного проекта «Венера-Галлей»
(«ВЕГА») було присвячене засідання міжнародної технічної комісії, яке тут
відбулося. Проект передбачає політ дослідних космічних апаратів до Венери і
їхню зустріч з кометою Галлея. В ньому беруть участь Болгарія, Угорщина, НДР
(Німеччина), ПНР (Польща), СРСР, ЧССР, Австрія, Франція і ФРН. Координатором робіт є Інститут космічних досліджень Академії наук СРСР. Засідання
комісії у Празі продемонструвало, що вчені і наукові організації всіх країн, які
беруть участь у проекті, з великою відповідальністю та інтересом ставляться до
взятих на себе зобов’язань по виготовленню приладів і проведенню відповідних
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досліджень космосу. Всі виконують певну наукову програму. Наприклад, вчені
Франції, разом з колегами з Угорщини, Болгарії та СРСР, розробили триканальний спектроскоп для визначення складу комети, австрійські спеціалісти вимірюватимуть її магнітне поле, угорські — забезпечують оптичні експерименти.
Їхні кольорові і чорно-білі телекамери передадуть на Землю зображення ядра
комети, газоподібних утворень та інших деталей. Вперше з країнами програми
«Інтеркосмос» співробітничають вчені ФРН. Як заявив доктор А. Ріхтер, у лабораторіях Інституту ім. Макса Планка виготовляються прилади для вивчення
взаємодії частинок комети з сонячним вітром» [6].
Науковим керівником проекту «Вега» офіціально був академік Р.З. Сагдєєв, в 1973-1988 рр. директор Інституту космічних досліджень АН СРСР. Також
він був головою міжнародного науково-технічного комітету з проекту «Венера
— Галлей». Він тісно співпрацював з НВО ім. С.О. Лавочкіна та з В.М. Ковтуненко при реалізації цього масштабного та наукомісткого проекту. Розглядаючи
широку міжнародну кооперацію при здійсненні проекту «Вега», яка сприяла
успішному його виконанню, в переважній більшості публікацій зазначають
важливу роль в успіху цього проекту НВО імені С.О. Лавочкіна та його керівника В.М. Ковтуненка. Зокрема, в сучасній монографії констатується: «Але
основний внесок у розробку й успішне здійснення проекта й усієї програми
«Вега» належить Головному конструктору В’ячеславу Ковтуненко та вченим і
конструкторам НВО імені Лавочкіна, забезпечившим всебічні й успішні програми польотів у далекий космос у радянській історії. В програмі «Вега» вони
втілили спадок радянських місячних і планетних досліджень» [3, с. 445]. А в
статті «Проект «Вега»: как это было» стверджується, що «во многом благодаря
усилиям Р. Сагдеева и В. Ковтуненко проект «Вега» был блестяще доведен до
завершения и стал в какой-то степени проектом века» [7, с. 95].
Високою оцінкою внеску В.М. Ковтуненка в розвиток досліджень далекого Космосу стало його обрання в 1984 році членом-кореспондентом АН СРСР,
по відділенню загальної фізики і астрономії, а ще в листопаді 1978 року він став
лауреатом Державної премії СРСР. В особовій справі члена-кореспондента РАН
Ковтуненко В'ячеслава Михайловича, яка зберігається в архіві Російської академії наук, при висуненні д. т. н. В.М. Ковтуненка в 1984 році в членикореспонденти АН СРСР за спеціальністю «астрономія, космічні дослідження»
неодноразово підкреслюється, що він є одним з творців нового фундаментального наукового напряму в області космічних досліджень, пов'язаного зі створенням і застосуванням автоматичних станцій для вивчення навколоземного і
міжпланетного простору.
«Космічні автоматичні станції, створені під керівництвом В.М. Ковтуненка, відкрили нові можливості проведення космічних досліджень в галузі фізич24
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ної природи тіл Сонячної системи, практичної астрономії, астрофізики. Ці станції дали можливість отримати унікальну інформацію про радіаційні пояси і
структуру верхньої атмосфери Землі, хімічний склад атмосфери і грунт Венери,
реліктове випромінювання; провести дослідження зірок і галактик в ультрафіолетовому і рентгенівському діапазонах спектру. <...> Під його керівництвом і за
його безпосередньої участі розроблені проекти і створені автоматичні станції
серій «Космос», «Інтеркосмос», «Венера», орбітальна обсерваторія «Астрон»,
отримала розвиток серія «Прогноз». Здійснені чисельні експерименти з оптимізації системи протиметеоритного захисту космічного апарату при проходженні
коми комети Галлея. <...> У розробці перерахованих і ряду інших програм важливу роль зіграли оригінальні теоретичні та технічні рішення, запропоновані
В.М. Ковтуненком та реалізовані вперше у вітчизняній практиці космічних
досліджень. <...> Під керівництвом Ковтуненка В.М. склалася і успішно розвивається школа працівників в галузі космічних досліджень і проектування космічних автоматичних станцій» [8].
За успішну реалізацію проекту «Вега», який приніс унікальні наукові результати, в 1986 році В.М. Ковтуненко був нагороджений орденом Леніна, велика група співробітників НВО ім. С.О. Лавочкіна, у складі інших учасників
проекту, була удостоєна урядових нагород, відзначена державними преміями. У
1986 р. В'ячеслав Михайлович призначений генеральним конструктором НВО
ім. С.О. Лавочкіна, а з 1987 року стає дійсним членом Міжнародної астронавтичної академії. При нагоді В.М. Ковтуненко закликав своїх колишніх колег в КБ
«Південне» використовувати під час вирішення складних технічних завдань
унікальний досвід лавочкинців [9].
Незважаючи на те, що В.М. Ковтуненко з 1977 року був головним конструктором НВО ім. С.О. Лавочкіна, продовжувалась його співпраця і з ІТМ НАНУ. З
цього приводу цікавим є свідчення В.П. Басса (ІТМ НАН України та НКАУ) про
творчу співдружність з НВО ім. С.О. Лавочкіна. Зазначаючи важливість проблемних питань «побудови на базі методів молекулярної газової динаміки нових чисельних алгоритмів за визначенням потоків космічного сміття на поверхню КА і
оцінки ймовірності пробою елементів конструкції в результаті зіткнення з його
окремими фрагментами» [10, с. 161], він підкреслював, що «подібного роду питання виникли перед колективом відділу при аерогазодинамічному супроводі
міжнародного проекту «Венера-Галлей», коли необхідно було вирішувати завдання високошвидкісної взаємодії (~80 км / с) пилової складової кометної атмосфери
з елементами конструкції КА «Вега»» [10]. Ця проблема аеродинаміки космічних
апаратів знайшла своє відбиття у спільній доповіді В.М. Ковтуненка та В.П. Басса
ще за два роки до польоту КА «Вега-1».
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Пізніше В.П. Басс, наводячи результати аеродинамічного супроводження
космічних проектів «Марс-96» та «Вега», зазначав, що вони отримані «колективом відділу динаміки розрідженого газу Інституту технічної механіки НАНУ і
НКАУ в тісній співпраці з колективом вчених і фахівців НВО ім. Лавочкіна при
безпосередній творчій і активній участі його лідера В.М. Ковтуненка» [11, с. 24].
Результатом цих досліджень стала низка наукових праць за участю В.М. Ковтуненка. Відповідні дослідження продовжувалися і надалі його учнями і послідовниками.
Блискучим досягненням В.П. Басса і очолюваного ним відділу динаміки розрідженого газу ІТМ АН України було рішення широкого комплексу аерогазодинамічних завдань в рамках міжнародного космічного проекту «Венера-Галлей»: вперше в практиці створення космічної техніки були розроблені математичні моделі і
виконані розрахунки обтікання космічного апарату «Вега», газопилового потоку
атмосфери комети «Галлей» зі швидкістю 70-80 км/с в умовах дії сонячного випромінювання. Недарма однією з відзнак заслуг В.П. Басса перед вітчизняною космонавтикою стало нагородження його медаллю ім. В.М. Ковтуненка [12, с. 33].
Після від'їзду В'ячеслава Михайловича в 1977 році в НВО ім. С.О. Лавочкіна
завідувачем кафедри аерогідромеханіки в ДДУ з 1978 по 1996 рр. був Абрамовський Євген Романович. При ньому кафедра продовжувала працювати за вже усталеними напрямами, а також ще протягом 7-10 років виконувалися наукові роботи
з НВО ім. С.О. Лавочкіна, за відповідною госпдоговірною тематикою. Співробітники кафедри вивчали аеродинаміку літальних апаратів, призначених для далекого космосу, для польоту в розріджених газах; виконувалися інженерні розрахунки
посадки на Венеру за проектом «ВЕГА» [14]. Викладачі та співробітники виконували завдання, поставлені В.М. Ковтуненком, звітували про виконання цих робіт,
безперервно їздили в Москву, де В'ячеслав Михайлович дуже тепло приймав і
завжди розпитував про Дніпропетровськ, про університет зокрема [14].
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УДК 101
ПАВЛО ЯКОВИЧ КОРОЛЬОВ: ВІДОМІ І МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ
БІОГРАФІЇ
О.Ю. Зосімович,
Національний музей космонавтики ім. С.П.Корольова, Житомир,
ozosimovych@ukr.net
Анотація. Стаття присвячена відомим та маловідомим фактам біографії
Павла Яковича Корольова — батька знаменитого Головного Конструктора
ракетно — космічних систем академіка Сергія Павловича Корольова. Характеризується його професійна діяльність в Житомирській Першій чоловічій гімназії, описані сторінки його сімейного життя. Вперше розкриваються риси характеру та людські якості Павла Яковича, відображені у спогадах племінниці Євгенії Андріївни Зенченко-Зржевської.
Ключові слова. Біографія, Павло Якович Корольов, вчитель, сімейний
конфлікт, розлучення, сини, родина Корольових, спогади.
Аннотация. Статья посвящена известным и малоизвестным фактам биографии Павла Яковлевича Королева — отца знаменитого Главного Конструктора ракетно-космических систем академика Сергея Павловича Королева. Характеризуется его профессиональная деятельность в Житомирской Первой мужской гимназии, описываются страницы его семейной жизни. Впервые раскрываются черты характера и человеческие качества Павла Яковлевича, отраженные в воспоминаниях племянницы Евгении Андреевны Зенченко-Зржевской.
Ключевые слова. Биография, Павел Яковлевич Королев, учитель, семейний конфликт, развод, сыновья, семья Королевых, воспоминания.
Abstracts. The article is devoted to well-known and little known facts in the
biography of Pavlo Korolyov — the father of famous Chief Designer of rocket and
space systems academician Sergiy Korolyov. His professional activity at Zhytomyr
First Grammar School is characterized, the pagers of his family life is described His
personality is defined according to the memoirs of his niece Evgeniya ZenchenkoZrshevskaya.
Key words. Biography, Pavlo Korolyov, teacher, family conflict, divorce, sons,
Korolyov`s family, memoirs.
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Павло Якович Корольов — батько видатного конструктора ракетнокосмічних систем академіка Сергія Павловича Корольова. За освітою він був
учителем, і все життя присвятив педагогічній діяльності в навчальних закладах
Єкатеринодару, Житомира, Києва. Життєвий шлях П.Я. Корольова описують
дослідники творчої біографії Головного Конструктора, його соратники та дочка
Наталія Сергіївна. Професійна сторона життя Павла Яковича висвітлена в публікаціях, викладених на основі архівних джерел: протоколів педагогічної ради,
журналів успішності, звітів директора гімназії тощо. В той же час залишається
багато білих плям в біографії батька Сергія Павловича, які чекають на майбутнє
дослідження. В статті використана інформація з монографії «Отец» (російською
мовою), написаною і виданою Наталією Сергіївною Корольовою в 2001 році [1],
матеріали Житомирського обласного архіву стосовно діяльності Житомирської
Першої чоловічої гімназії (1906-1908 рр.), документи фондів Національного
музею космонавтики ім. С.П. Корольова, зокрема спогади двоюрідної сестри
Сергія Павловича — Євгенії Андріївни Зенченко-Зржевської [2].
Почнемо з відомих фактів біографії Павла Яковича, описаних в літературі
та викладених у матеріалах, що зберігаються в Меморіальному будинку-музеї
академіка С.П. Корольова.
Павло Якович Корольов народився 7 (19) січня 1877 р. в Могильові в православній родині відпускного унтер-офіцера Якова Петровича та Домніки Миколаївни Корольових. В родині було семеро дітей: Павло, Марія, Олександр,
Іван, близнюки Надія і Віра, та Олексій [1, с.46].
Павло Якович закінчив у Могильові Духовне училище та Духовну семінарію, а згодом успішно склав екзамени до Ніжинського історико-філологічного
інституту. При цьому він підписав зобов’язання пропрацювати не менше як
шість років в навчальних закладах відомства Міністерства народної освіти,
оскільки вчився за казенні кошти.
Під час навчання Павло Якович познайомився з Марією Миколаївною
Москаленко — дочкою ніжинських купців, і 15 серпня 1905 р. вони обвінчалися
в Миколаївському соборі міста Ніжина. Поручителями з боку нареченої були
рідні дядьки Марії Миколаївни — Василь та Микола Фурса, з боку Павла Яковича — його брат Іван та чоловік сестри Марії, чиновник Могильовського Губернського присутствія — Іван Адамович Волосіков.
Павло Якович запросив на весілля майже всю свою родину. Батько приїхати не зміг через смертельну хворобу — туберкульоз легенів [1, с.51].
Службова кар’єра Павла Яковича почалася в Єкатеринодарі, куди він був
направлений за розпорядженням Міністра народної освіти вчителем чоловічої
гімназії. Через рік подружжя вирушило до Житомира.
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2 вересня 1906 р. Павло Якович приступив до роботи у Житомирській Першій чоловічій гімназії. На нього чекало навчальне навантаження попередника:
уроки російської мови учням 2, 3, 4, 5, 7, 8 класів та класне керівництво сьомим
класом [3, арк.5]. В наступному навчальному році — додались заняття з логіки.
Заробітна плата становила 2010 карбованців на рік. За ці гроші вчитель гімназії
мав змогу винаймати за 300 карбованців на рік частину будинку поблизу гімназії на вулиці Дмитрівській, 5 (зараз там знаходиться Меморіальний будинокмузей академіка С.П. Корольова). Під час роботи П.Я. Корольов повинен був
повернути кошти за навчання у Могильовській духовній семінарії в розмірі 220
карбованців, які вираховували з жалування.
На утриманні молодого вчителя знаходились дружина, згодом син і брат
Олексій, якому виповнилось 14 років. Олексій був учнем третього класу гімназії
і займав окрему невеличку кімнату в частині будинку, де жили Корольови.
Старший брат сплачував за його навчання 70 карбованців на рік. Молодший, як
і всі хлопці його віку, іноді бешкетував, і навіть був викликаний на засідання
педагогічної ради «за свистіння у коридорі» та «за недоречне сперечання з вчителем» [3, арк 34 зв.]. Таку поведінку підлітка можна пояснити загальними
настроями серед учнів гімназії і жителів міста, адже перебування родини Корольових у Житомирі співпало з бурхливими роками Першої російської революції.
Учні старших класів, яким на той час виповнилось по 14 -17 років не могли
стояти осторонь політичних подій. Вони пропускали уроки, вступали в суперечки із викладачами, влаштовували барикади, не пускаючи в клас вчителів, підпалювали гумові калоші, розливали різко пахнучу речовину, підбурювали молодші класи зривати уроки. Деякі з них брали активну участь у революційній боротьбі і мали проблеми з поліцією. Павлу Яковичу, як молодому наставнику, було
важко вгамувати учнів. Гімназійна адміністрація теж була не в змозі їх заспокоїти. Не справлявся з юнаками і батьківський комітет. Особливо критичною склалася ситуація в березні 1907 року. Тому на засіданні 30 березня було вирішено
вдатися до крайньої міри: закрити 5, 6, 7 класи та провести новий прийом до
гімназії. Таким чином адміністрація гімназії отримала змогу не прийняти на
навчання найбільш революційно налаштованих учнів, порушників дисципліни
та «небажаних осіб».
Політичні погляди Павла Яковича визначити важко, прямих свідчень про
його ставлення до революції не знайдено. Однак Павло Якович не міг зовсім
відсторонитися від подій. Саме про небайдуже ставлення Корольова до долі
своїх семикласників свідчить «особлива думка» щодо одного з учнів — Лейби
Брискіна, батьки якого звертатися до педагогічної ради про відновлення сина у
гімназії. Рада щоразу відповідала відмовою. Павло Якович на підтримував тако30
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го рішення і залишився з «особливою думкою» [5, арк. 34]. На жаль, в протоколах її зміст відсутній.
І ще один невеликий факт з педагогічної діяльності Павла Яковича свідчить про його намагання підтримати учнів. В гімназії було прийнято в позаурочний час проводили додаткові заняття. Павло Якович декілька годин на тиждень
присвячував літературним лекторіям: проводив обговорення творів, керував
написанням рефератів, намагався навчити учнів літературній критиці. Його
заняття стали настільки популярними серед молоді, що семикласники звернулись до нього представляти їх інтереси перед педагогічною радою. Гімназисти
вирішили організувати власну бібліотеку з книжок, що не входили до шкільної
програми. Павло Якович їх в цьому підтримав і виступив на засіданні з доповіддю організувати в гімназії бібліотеку і лекторій для учнів з читанням книжок,
які цікавили юнаків. [4, арк.41 зв.].
Павло Якович виконував професійні обов’язки класного керівника: заповнював журнал успішності, щотижня надавав батькам відомості про навчання та
поведінку дітей, регулярно відвідував учнів, які жили на квартирах [7, арк.112].
Павло Якович на громадських засадах був бібліотекарем учнівської бібліотеки гімназії. До його обов’язків входило складання списку книг для придбання на поточний рік. Переважно це була навчальна та художня російська і зарубіжна література, яка вважалась корисною для гімназистів. Павло Якович склав
список з 37 книг, до якого увійшло і видання М. Грушевського «Очерк истории
украинского народа» 1906 р.. Невеликим штрихом до портрету Корольова можна вважати факт відшукання ним боржників бібліотеки за декілька останніх
років і примушення їх повернути кошти. А це було нелегко, оскільки любителі
бібліотечних книг роз’їхались по інших містах [4, 55 зв.,67 зв.].
Молодих революціонерів потрібно було навчити і підготувати до екзаменів. Оцінити професійну діяльність Павла Яковича дозволяють результати успішності з предметів, які він викладав (російська мова, логіка). Знаходимо їх у
матеріалах звітів директора гімназії. В 1906 р. успішність з російської мови
становила: в 7 класі — 86%, у 8 — 100 % ; у 1907: у 5 класі — 88 %, 7 — 93%, 8
— 100% [6,арк.46 зв.]. Зауважимо, що на той час в гімназіях учнів, які відставали у навчанні (а такі завжди були в класі), залишали на другий, і навіть, третій
рік навчатися в тому самому класі. У випускному восьмому класі Корольова
таких не було. За рішенням педагогічної ради всім вручили атестат зрілості.
Випустивши восьмий клас П.Я. Корольов залишив викладання у Першій
чоловічій гімназії та разом з родиною переїхав до Києва.
В Києві Павло Якович продовжив кар’єру вчителя. Однак, сім’ю не залишали проблеми в особистому житті. Марія Миколаївна пізніше згадувала про
постійні досить напружені стосунки із чоловіком. Щоденні сварки, роздрату31
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вання, несумісність інтересів та любові призводили до подальшого віддалення
подружжя один від одного. Для неї він залишався некоханим, ревнивим, чужим
[1]. Непроста сімейна ситуація була ускладнена смертю батька Павла Яковича.
Домніка Миколаївна разом молодшими дітьми приїжджає у Київ і оселяється в
по-сусідству. Павло Якович бере на себе відповідальність за долю матері та
сестричок.
Розлучення розтягнулося в часі. Павло Якович все сподівався повернути
дружину і сина. Крапка в стосунках була поставлена в 1916 році.
Згодом Марія Миколаївна вийшла заміж за інженера Григорія Михайловича Баланіна, а Павло Якович теж одружився з Марією Харитонівною Квашею
— подругою своєї сестри Надії.
Зустрітися з сином Павлу Яковичу більше не судилося. Правда, в 1917 році Марія Миколаївна звернулася до колишнього чоловіка з проханням надати
довідку про те, що він є вчителем гімназії. Це звільняло родину Баланіних від
сплати за навчання Сергія в гімназії. Павло Якович передав колишній дружині
цей документ, про який Сергій міг і не знати, адже дорослі могли вважати за
непотрібне повідомляти таку інформацію десятирічному хлопцю.
Надалі П.Я. Корольов багато уваги став приділяти своїм молодшим сестрам. Він фактично замінив їм батька: допомагав матеріально, сплачував за освіту, потім допомагав виховувати дітей.
Київський період життя Павла Яковича залишається маловідомим. Опубліковані лише офіційні факти про місця його роботи, подальшу долю родини.
Багато інформації додають спогади Євгенії Андріївни Зенченко-Зржевської —
племінниці Павла Яковича, дочки молодшої сестри Надії. Раніше вони не були
включені в достатньому обсязі в науково-біографічний оббіг. Євгенія Андріївна
згадує свого дядька з особливою теплотою і ніжно називає його дядя Павлуша.
Вона запам’ятала його відповідальною, чуйною, доброзичливою людиною, яка
дуже любила дітей. В її спогадах про дитинство значне місце належало саме
Павлу Яковичу. Він неодноразово виступав її захисником перед дорослими,
коли її сварили за пустощі. На все життя Євгенія Андріївна запам’ятала подарунок Павла Яковича — маленького білого шпіца, якого їй дуже хотілося, а мама
не мала змоги купити через матеріальні труднощі [2].
Також в пам’яті залишилися підготовчі заняття для вступу до школи, які з
нею спочатку проводив Іван Якович, але вона його не слухала і не розуміла.
Тоді за навчання племінниці взявся Павло Якович, який дуже просто, спокійно і
доступно пояснював матеріал, не дозволяв пустувати, і вона стала навчатися з
радістю [2].
Павло Якович дуже сумував за Сергійком. Євгенія Андріївна згадує альбом з сімейними фотографіями, який зберігався у родині. Коли під час перегля32

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

ду альбому доходили до фотографії Сергійка з рушницею, «бабуся плакала,
дядя Павлуша ставав похмурим, і в його очах було стільки страждання» [2].
Двоюрідна сестра Сергія Павловича свідчить про те, що незадовго до смерті Павло Якович написав листа Сергію, але до адресата воно не дійшло. Саме
Павло Якович наполягав, щоб його племінниця відвідувала авіамодельний гурток. Він сподівався, що в майбутньому вона зустрінеться з Сергієм і нарешті
розкаже йому правду про батька який був розумною, справедливою людиною,
чудовим сім'янином та люблячим батьком. (таке припущення належить Євгенія
Андріївна). Але цього не сталося [2].
В 1925 році у Павла Яковича народився син Микола — зведений брат
Сергія Павловича, про існування якого він і не здогадувався.
10 жовтня 1929 року Павло Якович Корольов помер від туберкульозу у віці 52 роки. Його поховали на Лук'янівському кладовищі (тепер Лук'янівський
заповідник).
Трагічною була подальша доля другого сина Павла Яковича — Миколи.
Хлопець закінчив семирічну школу, а коли почалася війна навчався в ремонтномеханічному технікумі. В часи німецької окупації його вивезли на роботу в
Німеччину. Марія Харитонівна поїхала разом із сином, влаштувалась посудомийкою на завод, де працював син. Після замаху на життя Гітлера Микола Павлович був розстріляний за саботаж. Марія Харитонівна після війни повернулася
на батьківщину. Вона померла в Києві в 1962 році.
По-різному склалося життя братів і сестер Павла Яковича. Нижче викладені відомості про них відповідно до спогадів Євгенії Андріївни.
Надія Яківна закінчила гімназію та влаштувалась на роботу до дирекції
Південно-Західної залізниці на посаду рахувальниці-статистика (1918 р.). Протягом життя вона не змінювала прізвище Корольова, навіть коли двічі виходила
заміж.
Віра Яківна Корольова-Ніколаєва закінчила гімназію, працювала в художній галантереї вишивальницею на експорт. Померла в 1943 році.
Про Олександра Яковича відомо небагато: був одружений, мав двох дітей,
доля яких поки залишається невідомою — після смерті батька в 1923-1924 рр.
вони з мамою виїхали з Києва.
Іван Якович отримав вищу освіту, викладав в Київській школі №52 російську літературу і історію. Помер в 1936-1937 рр.
Марія Яківна (по чоловіку Волосікова) була домогосподаркою. Померла в
1934 році. Зауважимо, що її єдиний син — Микола Іванович Волосіков — підполковник у відставці, зв'язав своє життя з авіацією — став льотчикомвинищувачем.
На жаль, залишається невідомою доля наймолодшого брата — Олексія.
33
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В своїх спогадах Євгенія Андріївна відзначила характерну для всіх Корольових особливість характеру — «вони вміли робити все добре, за що б не бралися, і любили все: музику, книги, вишивку» [2]. Можливо, ця риса — робити
все професійно і з любовью — в майбутньому передалася Головному Конструктору ракетно-космічних систем, і стала його життєвим кредо.
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УДК 629.785/.786 (09)
УЧАСТИЕ КБ «ЮЖНОЕ» В ПРОЕКТАХ ПИЛОТИРУЕМЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
А.А. Исаев,
Государственное предприятие «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля», г. Днепр,
aisaiev78@ukr.net
Аннотация. Доклад посвящен участию Конструкторского бюро «Южное»
в проектах пилотируемых космических полетов.
Ключевые слова: Пилотируемый космический полет, история.
Анотація. Доповідь присвячена участі Конструкторського бюро «Південне» в проектах пілотованих космічних польотів.
Ключові слова: Пілотований космічний політ, історія.
Annotation. The report is devoted to the participation of the Yuzhnoye SDO in
manned space flight projects.
Keywords: Manned space flight, history.
Научные чтения «Днепровская орбита» 2021г. посвящены основоположнику пилотируемой космонавтики С.П. Королёву.
Конструкторское бюро «Южное» на протяжении своей истории неоднократно принимало участие как в работах по текущим пилотируемым проектам,
так и в разработке перспективных средств выведения для осуществления пилотируемых программ СССР и независимой Украины.
Одной из первых работ в богатейшей тематике нашего КБ является разработка блока Е. Для программы пилотируемой экспедиции на Луну нашим предприятием был создан блок Е ракеты-носителя Н-1.
Блок Е предназначен для посадки и взлета с Луны пилотируемого корабля
Л3. Начало работ по созданию — 1964 г. Первый пуск (испытательный) — 1969
г. (на РН «Союз»).
Испытательные пуски 1969-1970 гг. — 3 (все успешные).
В дальнейшем, на несколько десятилетий вперед, работы КБ «Южное» по
пилотируемой тематике были завязаны на перспективный космический носитель 11К77 («Зенит»).
Разработанный в 1980-е годы КРК «Зенит» (К11К77) изначально предполагался к использованию для проведения пилотируемых полетов.
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Это нашло отражение в составе наземных сооружений (наличие специальной башни обслуживания) и требованиях к РН и комплексу (экологически
чистые компоненты ракетного топлива, повышенные коэффициенты норм прочности, резервирование систем и многое другое).
С 1985 г. РН «Зенит» имеет в своем активе 48 пусков с космодрома Байконур.
Модернизированные ступени этой РН участвовали в пусках по программе
«Морской старт» в составе РКН «Зенит-3SL» (36 пусков).
Параллельно с созданием комплекса «Зенит» в СССР была начата разработка комплекса сверхтяжелого класса «Энергия-Буран». Первая ступень РН
«Зенит» использовалась в качестве ускорителя первой ступени сверхтяжелой РН
«Энергия», которая обеспечивала запуск многоразового пилотируемого космического корабля (МПКК) «Буран» и должна была быть одновременно отработана для двух создаваемых РН.
Всего на РН «Энергия» одновременно устанавливались четыре ускорителя
(блок А). Блоки А создавались для многоразового использования и дооснащались системой спасения и мягкой посадки.
Стартовая масса РН «Энергия» с четырьмя ускорителями на базе первых
ступеней РН «Зенит» (блок А) — 2400 т. Начало работ по созданию — 1976 г.
Первый пуск — 1988 г. Всего осуществлено два пуска (оба успешные), один из
них — с ПКК «Буран».
Кроме этого, РН «Зенит» в различное время предполагалось использовать
для запуска целого ряда новых и существующих пилотируемых космических
кораблей:
- ПКК «Заря» (1986-1988 гг.). Масса — 12т. Экипаж — 6 человек.;
- ПКК «Союз -ТМ» (1992-1995 гг.). Масса — 8т. Экипаж — 3 человека;
- многоразовый возвращаемый аппарат «Алмаз» (2005-2006 гг.). Масса
МВА — 5т. Экипаж — 3 человека.;
- многоразовый пилотируемый корабль «Клипер» (2004-2006 гг.). Масса
МПК — 13т. Экипаж — 6 человек.
Одной из интереснейших тем была схема взаимодействия КБ «Южное» и
РКК «Энергия» им С.П. Королева, при которой РН «Зенит» в связке с разгонным блоком РБ ДМ-03 прорабатывались в качестве космических «доноров».
Концепция проработки состояла в следующем:
- этап 1 — с космодрома Байконур запускаются ПКК «Союз» на РН
«Союз-ФГ» и РБ ДМ-03 на РН «Зенит», они выполняют стыковку на
низкой околоземной орбите высотой 180…200 км.
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- этап 2 — РБ ДМ-03 за счет расхода оставшегося топлива обеспечивает
запуск связки РБ+ПКК «Союз» на высокоэллиптическую орбиту с апогеем 85000…100000 км.
- этап 3 — дальнейший доразгон до скорости достижения Луны (на
220…250 м/с) ПКК «Союз» выполняет самостоятельно, с помощью
собственного двигателя.
В качестве еще одного «ноу-хау» для потенциальных иностранных заказчиков и инвесторов КБ «Южное» прорабатывало техническую возможность
осуществлять пилотируемые пуски с морской платформы Odyssey комплекса
«Sea Launch», что могло бы в свое время способствовать расширению его технических возможностей и придать ему новый импульс в развитии. Было рассмотрено несколько вариантов посадки экипажа в ПКК.
Вариант 1 — перед началом установки РКН в вертикальное положение до
начала предстартовой подготовки (ПСП), при этом:
- посадка экипажа в ПКК осуществляется за ~ 5 часов до пуска;
- в случае несостоявшегося пуска общее время нахождения экипажа на
борту РКН до момента его эвакуации (в случае если ДУ САС не была
задействована) составит ~ 11 часов.
Вариант 2 — после окончания заправки РКН компонентами топлива (до
начала подпитки) с опусканием стрелы установщика, при этом:
- посадка экипажа в ПКК осуществляется после проведения заправочных операций путем опускания стрелы установщика с кабиной за ~ 1,5
часа до пуска и последующего ее поднятия;
- в случае несостоявшегося пуска общее время нахождения экипажа на
борту РКН до момента его эвакуации (в случае если ДУ САС не была
задействована) составит ~ 7,5 часов.
Вариант 3 — после заправки РКН компонентами топлива с использованием башни обслуживания, при этом:
- посадка экипажа в ПКК осуществляется после проведения заправочных операций путем подвода площадок обслуживания башни обслуживания за ~ 1,5 часа до пуска;
- в случае несостоявшегося пуска общее время нахождения экипажа на
борту РКН до момента его эвакуации (в случае если ДУ САС не была
задействована) составит ~ 7,5 часов.
Вариант 4 — пуск производится с платформы, установленной у берега в
точке старта, при этом:
- посадка экипажа в ПКК осуществляется после заправочных операций
РКН за ~ 1,5 часа до пуска, с использованием мобильной башни обслуживания;
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- в случае несостоявшегося пуска общее время нахождения экипажа на
борту РКН до момента его эвакуации, если ДУ САС не была задействована, составит ~ 7,5 часов.
Основными вопросами, требующими решения, являлись:
- сертификация ракеты-носителя под пилотируемые запуски;
- размещение космонавтов, обслуживающего персонала и спасателей на
сборочно-командном судне и платформе;
- размещение средств спасения космонавтов на СКС и СП;
- выбор и оптимизация траектории полетов с учетом вопросов посадки
возвращаемых капсул в заданные районы, вопросов определения этих
районов, вопросов обеспечения безопасности местного населения,
проживающего в районах посадки возвращаемых капсул, а также вопросов обнаружения приземлившихся (приводнившихся) капсул и эвакуации их экипажей, а также самих капсул;
- определение районов падения 1-й и 2-й ступеней и размещения станций приема телеметрической информации по трассе полета;
- прохождение трасс пусков и районов падения отделяющихся частей, а
также возможность использования существующих или создания новых
ИП по трассе полета для получения телеметрической информации.
Все вышеперечисленные темы, в большей степени, явились концептуальными и до практической реализации не дошли.
В настоящее время КБ «Южное» в той или иной части разрабатывает космические системы, способные участвовать в пилотируемых программах. Запуск
таких космических систем, может осуществляться как на эксплуатирующихся в
настоящее время РКН, так и на перспективных:
- РКН «Маяк» с орбитальным космическим самолетом (ОКС) (2013-2016
гг.). Экипаж — до 4 человек. Масса ОКС — 13 т.
- РКК «Антарес» с основной конструкцией первой ступени разработки КБ
«Южное» (2013 — н.в.) для запусков грузового космического корабля
Cygnus к Международной космической станции. Масса ГКК — 8 т.
Стратегия создания Лунной промышленно-исследовательской базы предполагает несколько этапов своего развития.
Одним из этапов является постоянная возможность доставки космонавтов
и элементов Лунной базы на поверхность Луны с использованием РКН сверхтяжелого класса «Маяк-SH5» (2017 — н. в.).
РКН работает на компонентах топлива жидкий кислород и керосин, имеет
блочную схему и создается на базе РКН среднего класса «Маяк-С3.9» путем
дооснащения 4 боковыми блоками, разработанными на основе блока первой
ступени.
38

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

При необходимости РКН может оснащаться разгонным блоком для выведения непосредственно на транслунную траекторию, а также космическим буксиром для выхода на окололунную орбиту.
Из вышеизложенного видно, что в прошедшие годы ГП «КБ «Южное»
уделяло значительное внимание пилотируемой космонавтике, ведя работы в
различных направлениях.
В настоящее время ГП «КБ «Южное» прилагает максимальные усилия для
развития направления в области пилотируемых полетов с учетом мировых тенденций в освоении околоземного пространства и решения научно-практических
задач ближнего космоса.
В ближайшем будущем эта тенденция должна сохраниться.
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УДК 629.7(092)
Шкуренко для Павлограда — то же самое,
что Макаров для Днепропетровска.
Владимир Платонов
ЛЕГЕНДАРНИЙ ДИРЕКТОР ЛЕГЕНДАРНОГО ЗАВОДУ
(до дня пам’яті Шкуренка Віталія Михайловича, 23.10.2012 р.)
Н.М. Кушлакова,
Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Павлоград,

kushlakova@ukr.net
Розглянуто основні етапи життя та діяльності легендарного директора Павлоградського механічного заводу(ПМЗ) В.М. Шкуренка. Досліджено його
діяльність у сфері створення та розвитку соціальної інфраструктури міста Павлоград. З’ясовано значення особистої діяльності В.М. Шкуренка у справі розбудови заводських селищ міста.
Ключові слова: Павлоградський механічний завод, оборонна промисловість, ракетобудування,соціальна інфраструктура
Рассмотрены основные этапы жизни и деятельности легендарного директора Павлоградского механического завода (ПМЗ) В.М. Шкуренко. Исследована
его деятельность в сфере создания и развития социальной инфраструктуры
города Павлоград. Выяснено значение личной деятельности В.М. Шкуренко в
деле развития заводских поселков города.
Ключевые слова: Павлоградский механический завод, оборонная промышленность, ракетостроение, социальная инфраструктура
The main stages of life and activity of the legendary director of Pavlograd
Mechanical Plant (PMZ) named after V. M. Shkurenko are considered. His activity in
the field of creation and development of social infrastructure of Pavlograd city is
investigated. The significance of V. M. Shkurenko's personal activity in the
development of factory settlements of the city is clarified.
Key words: Pavlograd Mechanical Plant, defense industry, rocket building,
social infrastructure
Цього року Павлоград, що на Дніпропетровщині, святкував 237-у річницю від
свого народження (у 1784 році отримав статус повітового міста). Від заснування у
місті процвітали скотарство і землеробство, лише у ХХ ст. Павлоград перетворився
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в значний промисловий центр України, чому посприяла низка об’єктивних причин:
сприятливе географічне розташування, зручна транспортна розв’язка, розвідані
запаси кам’яного вугілля, будівництво шахт і заводів. Як і більшість міст і містечок
нашої батьківщини Павлоград унікальний своєю історією, яка зберігається в його
людях, вулицях та районах, які в місті називають селищами. Більшість із таких
селищ виникли завдяки підприємствам, які стали містоутворюючими для Павлограду: Павлоградський хімічний завод (селище Південне, 55-ий чи ПХЗ), Павлоградський механічний завод (ПМЗ), завод ливарного обладнання (Ливмаш), Павлоградський завод технологічного обладнання (ПЗТО) й т. ін.
Розбудова і облаштування селища ПЗТ
безпосередньо пов’язане з іменем директора
заводу Шкуренко Віталія Михайловича, непересічної в усіх відношеннях особистості.
«…воспитанник «ракетного зубра» — легендарного Александра Макарова — в течение тридцати лет (сентябрь 1965-го — сентябрь 1995
гг.) руководил Павлоградским механическим
заводом, выросшим из мастерских артиллерийского полигона в крупнейший отраслевой
центр по производству твердотопливных
двигателей и ракет» [1].
Народився Віталій Михайлович 6 лютого
1929 р. в м. Дніпродзержинськ. В 1937 р. сім’я
переїжджає в Павлоград, де батько обіймає посаду голови райвиконкому. З
початком війни сім’я виїхала в евакуацію з Павлограда, а батько пішов на
фронт. Служив в морській піхоті, був тяжко поранений і після війни ще тривалий час відновлювався. В евакуації мама дуже захворіла, тому всі турботи про
сім’ю лягли на плечі 14-річного Віталія та його рідної тітки. Власне тоді вже
формувався характер майбутнього ракетника — завжди брати на себе відповідальність при виконанні будь-якої справи. Як відомо, діти війни дорослішали
дуже швидко.
Після повернення сім’ї в Павлоград у 1945 році Віталій продовжив навчання в середній школі №2, яку закінчив в 1948 р., і вступив до Харківського
електротехнічного інституту. У 1949 р. було остаточно встановлено виробничі
потужності вугільних пластів західної частини Донецького кряжу, і на геологічних картах з’являється новий вугільний басейн Західний Донбас, столицею
якого став Павлоград. То ж не дивно, що через два роки навчання Віталій Шкуренко перевівся в найпрестижніший на той час вищий навчальний заклад —
Дніпропетровський гірничий інститут.
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У 1952 році групу студентів-гірників, які успішно навчались і мали бездоганні анкети, перевели на фізико-технічний факультет Дніпропетровського
державного університету, де було розпочато підготовку фахівців для нової
галузі господарства — оборонної. В.М. Шкуренко розпочав свою трудову діяльність 12 серпня 1954 року, про що в трудовій книжці було зроблено перший
запис: «Дніпропетровський завод № 586. Прийнято в цех № 33 на посаду майстра». Через три місяці його призначили начальником відділення цеху, потім
старшим майстром, начальником зміни, заступником, виконуючим обов’язки і,
нарешті, начальником цеху № 33 — головного збірного цеху найбільшого в
країні заводу [2, с. 170].
Понад десять років В.М. Шкуренко навчався сам і навчав інших, освоюючи всі тонкощі ракетобудування. В ті роки вирішувалася проблема твердопаливних ракетних двигунів, тому для КБ «Південне» попри вирішення складних
технічних задач, однією з головних була проблема створення в Дніпропетровському регіоні виробничої випробувальної бази для твердопаливних двигунів.
Такою базою для нового напряму було обрано Павлоград, де була можливість
створити замкнений цикл з розробки і виробництва твердопаливних ракетних
двигунів (РДТП). Саме тут був великий хімічний завод №55 (ПХЗ) з виробництва твердого палива і вибухових речовин, а територія Павлоградського механічного заводу (ПМЗ) дозволяла розгорнути будівництво виробничих потужностей
і одного з найбільших у країні вогняного стенду — бази для проведення кидкових випробувань в наземних умовах. Директором реорганізованого Павлоградського механічного заводу ВО «ПМЗ» 2 вересня 1965 р. був призначений Віталій Михайлович Шкуренко. Заводу, по суті, не було, були механічні майстерні
при Павлоградському артилерійському випробувальному полігоні [3].
Учень О.М. Макарова і вихованець «Південмашу» В. Шкуренко запровадив
на ПМЗ ефективну «південмашівську» структуру підприємства і систему управління виробництвом. Завдяки докладеним зусиллям робітників підприємства і
особисто директора «Павлоградский завод стал единственной в стране базой по
сборке и формированию БЖРК — Боевого железнодорожного комплекса, аналогов которому в мире нет. За эти годы на боевое дежурство было поставлено 88
ракет морского, 60 шахтного и 46 железнодорожного базирования, которые
обеспечивали стратегический паритет с Соединенными Штатами Америки» [1].
Поряд з величезною організаційно-господарською діяльністю з розвитку
промислової бази заводу, створення і відпрацювання новітніх зразків оборонної
техніки, постановки на серійне виробництво товарів народного споживання, цивільної продукції (тролейбусів, екскаваторів, вітроенергетичних агрегатів і т. ін.),
Віталій Михайлович Шкуренко зробив великий особистий внесок у створення і
розвиток соціальної інфраструктури заводських селищ і Павлограда в цілому.
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У трьох мікрорайонах міста побудовані дві школи на 2500 місць, сім дитячих садків, чотири гуртожитки, спортивний комплекс, єдиний в місті плавальний басейн, Палац культури «Машинобудівельників», лікарня і поліклініка,
дитяча музична школа. Введено в експлуатацію 500000 кв. м. житлового фонду.
Під керівництвом В.М. Шкуренка завод брав активну участь в будівництві
міського пологового будинку, кінотеатру «Мир», шляхопроводу на трасі КиївДонецьк, був замовником будівництва першого етапу ВО «Станкозавод». З
огляду на екологічну обстановку в регіоні, Павлоградський механічний завод
був генеральним замовником будівництва водоводу «Дніпро-Західний Донбас»,
міських очисних споруд [4].
За особистий внесок в розвиток заводу і соціальної сфери Віталій Михайлович Шкуренко нагороджений орденом Леніна, орденом Трудового Червоного
Прапора, медалямі: К. Ціолковського, Ю. Кондратюка, С. Корольова, М. Янгеля,
М. Келдиша , В. Глушко, В. Макєєва, дипломом першого в світі льотчикакосмонавта Ю. Гагаріна. У 1977 році йому присуджено Державну премію СРСР,
в 1994 році нагороджено Почесним знаком Президента України.
Віталій Шкуренко к.т.н., виховав цілу плеяду визнаних фахівців, серед
яких Л. Деркач, А. Лобов, В. Суботін, В. Курочка, В. Дудко, О. Шкуропат, В.
Паріцкий і багато інших.
Павлоградці, визнаючи заслуги Віталія Михайловича перед містом, з 12
березня 1967 до червня 1994 року обирали його депутатом Павлоградської міської Ради. У 1999 році Віталій Михайлович Шкуренко удостоєний звання «Почесний громадянин Павлограда».
У жовтні 1999 року жителі міста прощались з Віталієм Михайловичем
Шкуренко. Тисячі людей прийшли до Палацу культури машинобудівників, щоб
віддати данину поваги людині, яка намагалася зробити так, щоб людям було
затишно і в цеху, і вдома, і в парку, і в Палаці культури.
У 2004 році фізкультурно-спортивному комплексу заводу рішенням міської ради присвоєно ім’я Віталія Шкуренка.

1.
2.
3.
4.

Список використаних джерел
Платонов В. Последняя точка в «холодной войне»
URL: https://rvsn.ruzhany.info/platonov_19_02.html
Павлоград в лицах: документальные очерки. Д. — ЧП «Лира», 2007. 204 с.
Павлоград артиллерийский.
URL: http://pavlonews.info/news/categ_24/144280.html
Павлоградскому механическому заводу — 70 лет. Днепропетровск: Пороги, 2001. 240 с.
43

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 629.78–051:725.94[(477)(092)
ЗЕМЛЯ І НЕБО ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА ГЕОРГІЯ БЕРЕГОВОГО
І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації і космонавтики, м. Полтава,
list_28@ukr.net
Анотація. Статтю присвячено життєвому шляху, службі і досягненням
українця за походженням, генерал-лейтенанта авіації, Заслуженого льотчикавипробувача, двічі Героя Радянського Союзу, кандидата психологічних наук,
лауреата Державної премії Г.Т. Берегового в авіації і космонавтиці.
Він народився у 1921 р. у невеликому будинку поблизу залізничної станції
Орчик, неподалік від с. Федорівка Карлівського району на Полтавщині. Дитинство Георгія Берегового пройшло у місті Єнакієвому на Донбасі. Там майбутній
льотчик-космонавт «ставав на крило», навчаючись професії льотчика. Пізніше
— пройшов фронтовими дорогами. По війні набув льотного досвіду, працюючи
як льотчик-випробувач. Став найстарішим членом загону космонавтів. Його
досвід було використано у жовтні 1968 р. під час здійснення польоту на КК
«Союз-3». З життя Г.Т. Береговий пішов 30 червня 1995 р. Похований на Новодівочому кладовищі у Москві.
У публікації використані матеріали з наукового архіву Полтавського музею авіації і космонавтики.
Ключові слова: авіація, космонавтика, льотчик-космонавт Г.Т. Береговий,
Полтавщина, увічнення пам’яті.
Аннотация. Статья посвящена жизненному пути, службе и достижениям
украинца по происхождению, генерал-лейтенанта авиации, Заслуженного летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза, кандидата психологических
наук, лауреата Государственной премии Г.Т. Берегового в авиации и космонавтике.
Он родился в 1921 г. в небольшом доме возле железнодорожной станции
Орчик, неподалёку от с. Федоровка Карловского района на Полтавщине. Детство Георгия Берегового прошло в городе Енакиево на Донбассе. Там будущий
летчик-космонавт «становился на крыло», учась профессии летчика. Позднее —
прошел фронтовыми дорогами. После войны приобрел летный опыт, работая
летчиком-испытателем. Стал старейшим членом отряда космонавтов. Его опыт
был использован в октябре 1968 г. во время выполнения полета на КК «Союз44
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3». Из жизни Г.Т. Береговой ушел 30 июня 1995 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
В публикации использованы материалы из научного архива Полтавского
музея авиации и космонавтики.
Ключевые
слова:
авиация,
космонавтика,
летчик-космонавт
Г.Т. Береговой, увековечение памяти.
Summary. I. O. Pistolenko. Earth and Sky of pilot — cosmonaut George
Beregovy. The article is devoted to the life, service and achievements of a Ukrainian
by birth, lieutenant general of aviation, Honored Test Pilot, twice Hero of the Soviet
Union, Candidate of Psychological Sciences, and winner of the State Prize G.T.
Beregovy in aviation and cosmonautics.
He was born in a small house near the Orchyk railway station, not far from the
village Fedorivka, Karlivka district, Poltava region.
George Beregovy spent his childhood in the town of Yenakieve in the Donbass.
There, the future cosmonaut "got on the wing", learning the profession of a pilot.
Later — passed the front roads. After the war he gained flying experience, working as
a test-pilot. He became the oldest member of the cosmonaut detachment. His
experience was used in October 1968 during a flight on the Soyuz-3. G. T. Beregovy
passed away on June 30, 1995. He was buried in the Novodivoche Cemetery in
Moscow.
In the publication the materials from the scientific archive of the Poltava Ear
and Space Museum were used.
Keywords: aviation, cosmonautics, pilot-cosmonaut G. T. Beregovy, Poltava
region, perpetuation of memory.
26 жовтня 1968 р. у двері квартири Берегових
постукала сусідка: «Маріє Семенівно, — схвильовано сказала вона матері Георгія Тимофійовича, —
вмикайте радіо…» Голос диктора звучав урочисто:
«Сьогодні на орбіту штучного супутника Землі потужною ракетою-носієм виведений космічний корабель «Союз-3», пілотований льотчиком-космонавтом
Береговим…». Почувши повідомлення про політ
сина, мати космонавта сказала: «Що він космонавт
— знала. Але ось що полетів … Хіба його втримаєш?
Завжди в небо рвався. Напевно, немає любові сильнішої…» Ця любов у серці Георгія Тимофійовича
народилася ще в дитинстві. Брат Віктор, який був старшим за Георгія на вісім
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років, закінчив Всеукраїнську школу льотчиків у Полтаві. І не міг уявити себе
без авіації, яку вважав «піснею свого життя». Багато цікавого розповідав про
літаки, про парашутний спорт.
Вся країна говорила у ті роки про перших полярних льотчиків-героїв, про
Валерія Чкалова і «чкаловських соколів». Ось тоді-то й Георгій теж закохався в
небо. Займався авіамоделюванням, мріяв про польоти на планерах і навчання в
Єнакіївському аероклубі. Проте туди приймали, головним чином, тих, хто мав
вже якийсь фах і досвід роботи. Не маючи сил зрадити своїй мрії, юнак зв’язав
шкільні підручники й зошити і наважився на важку розмову з батьком, авторитет якого у родині був незаперечним. Георгій вирішив полишити школу після 8го класу та йти працювати на металургійний завод. Так було легше вступити до
аероклубу. Йому говорили: «Ти ще молодий — тобі всього 16». Переконав,
домігся. Через рік Георгій став одним із кращих пілотів. Офіцер, який приїхав
відбирати курсантів — аероклубівців до військової авіаційної школи, рішуче
заявив Георгію Береговому, що йому — 17-річному — нічого й думати про
вступ. Однак Георгій показав такий грамотний пілотаж, що начальник комісії не
зміг відмовити йому у прийомі до школи військових льотчиків. Вчився Георгій
відмінно.
Закінчення військової школи льотчиків збіглося для Георгія Берегового з
початком війни 1941–1945 рр. І з самого її початку 20-річний Г. Береговий — у
діючій армії. Літав спочатку на одномісному штурмовику Іл-2, пізніше — на
двомісному, з кабіною стрілка. Й хоча вчився на відмінно, старанно оволодіваючи майстерністю льотчика, але, попавши у бойові умови, зрозумів, що «літає
над полем бою, над ціллю погано». Спочатку йому вдавалося, як він зізнавався
сам, лише не губити з поля зору ведучого і встигати слідкувати за приладами у
кабіні літака. Спостерігати за тим, що відбувалося навколо під час бойового
вильоту, відразу не виходило. Проте наполегливості, впертості — в доброму
сенсі цього слова — молодому льотчику було не позичати. Досвід давався дорогою ціною: вчився на своїх помилках і на помилках фронтових товаришів, які
часто варті були їм життя. Але поступово бойовий досвід накопичувався. Росла
майстерність льотчика. Та й повчитися було в кого. Командирами Г. Берегового
на фронтах війни стали легендарні Михайло Громов, Георгій Байдуков, Микола
Каманін. Недарма нацисти відчайдушно боялися штурмовиків, називаючи їх
літаки Іл-2 «літаючими танками» або «чорною смертю».
Тричі Іл-2 Г. Берегового горів. Тричі бойові товариші вважали його загиблим. Проте пілоту вдавалося дотягти до нейтральної полоси, через лінію фронту. Вперше це трапилося під містом Ржевом влітку 1942-го. Тоді йому вдалося
посадити машину на верхівки дерев як на підстилаючу поверхню. До своїх
добирався пішки п’ять днів. У серпні 1942 р. у повітряному бою його Іл-2 був
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атакований трьома ворожими літаками Focke-Wulf. Пілот одного з них, побачивши, що штурмовик не поступається йому, втік із бою. Машина другого супротивника була підбита Г. Береговим. А третій все ж «дістав» його Іл-2. Літак
палав. У кабіні, що швидко наповнилася задушливим димом, майже не видно
було дошки з приладами. На територію, зайняту ворогом, стрибати було неможна. Але й залишатися в літаку — також. Вогонь щомиті міг перекинутися на
паливні баки, а машина — вибухнути. Льотчик, як міг, намагався дотягти до
лінії фронту. Якоїсь мить він відчув, що треба вистрибувати. Через декілька
секунд після того, як він полишив кабіну, літак вибухнув. Приземлився на нейтральній смузі і відразу попав під обстріл противника. Допоміг танкіст — гвардії
сержант Рицін, який, маневруючи між воронками і ритвинами нейтральної смуги, на старенькому американському автомобілі Willys MB («Віліс») дістався до
Г. Берегового і вивіз у розташування своїх військ. Втрете — навесні 1944 р. в
районі м. Вінниця — в літаку Георгія Тимофійовича була розбита водяна помпа,
мотор швидко перегрівався. Льотчик здійснив вимушену посадку біля дороги,
на котрій побачив колону розбитої нашими бомбардувальниками ворожої техніки. Скористався більш-менш цілою вантажівкою Fiat («Фіат»). Знявши з Іл-2
також деякі прилади й апаратуру, до своєї частини по розмитих дощами дорогах
добирався чотири доби.
У 1944-му роботи у штурмовиків було багато. За день льотчики виконували по декілька бойових польотів. Іноді навіть поїсти не було коли. Спали, не
роздягаючись, прямо на аеродромі, на сіні й гілках ялинок, накриваючись плащнакидками. Командир ескадрильї Георгій Береговий, щоб не будити інших
льотчиків, обережно переступаючи через їхні взуті ноги, навчився знаходити
«свою дев’ятку» по набійках на підошвах чобіт. Одного похмурого осіннього
дня — 26 жовтня 1944 р., коли небо затягло хмарами і погода була нельотною,
льотчики отримали можливість відпочити. Проте раптово були підняті для
шикування. Втомлений до краю, напівсонний, стоячи в шерензі, Г.Т. Береговий
почув, як Г. Байдуков називає його прізвище, говорить про здійснені ним на
літаку Іл-2 № 22 понад 100 бойових вильотів. І лише за декілька секунд зрозумів, що Указом Верховного головнокомандування йому присвоєне звання Героя
Радянського Союзу.
Закінчив війну Г.Т. Береговий 11 травня 1945 р. — поблизу села Копчани
неподалік від міста Брно у Чехословаччині: разом із бойовими товаришами
закінчував розгром сильного угруповання генерала вермахту Шернера.
Загалом Г. Береговий здійснив 185 бойових рейдів, за які був нагороджений десятьма орденами і багатьма медалями.
По війні капітан Г. Береговий продовжив службу в частині, льотчики якої
оволодівали американськими винищувачами Bell P-63 Kingcobra («Кінгкобра»,
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укр. «Королівська кобра»). І хоча був штурмовиком, зумів успішно впоратися з
новою для себе технікою. Крім того, вирішив наздогнати те, що було упущене в
освіті, і закінчив у вечірній школі 9-й і 10-й класи. Там, у бібліотеці, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лідією (1929 року народження), яка приїжджала до частини навідати брата-офіцера. Зав’язалося листування. Лідія закінчила школу, стала студенткою історичного факультету Харківського університету. Пізніше переїхала до чоловіка в Москву. У них народилося двоє дітей —
син Віктор і донька Людмила.
Г. Береговий продовжив навчання: закінчив вищу офіцерську школу (курси) і курси льотчиків-випробувачів. 16 років працював у льотновипробувальному інституті. Випробував 63 типи нових літаків. Багато що було
зроблене ним уперше. Так, уперше він успішно виконав перегорнутий штопор
на швидкісній реактивній машині. У числі перших здійснював також нічні
польоти на перехват, «нічні стрільби». До того ж після таких польотів пропонував покращення компонування пристроїв літаків.
У 1956 р., не перериваючи випробувальної роботи, майор Г.Т. Береговий
закінчив Військово-повітряну академію (тепер — імені Ю.О. Гагаріна). 1962-го
року Г. Береговому було присвоєне звання Заслуженого льотчика-випробувача.
Випробовуючи літаки, Георгій Тимофійович цікавився інформацією про
запуск першого штучного супутника Землі і наступних супутників, про політ
Юрія Гагаріна. Роздумував про можливість власного космічного польоту. Одного разу у бесіді з Головним конструктором ракетно-космічної техніки
С.П. Корольовим Г.Т. Береговий висловив декілька суджень про співвідношення і значення у космічному польоті техніки і можливостей людини, сформулював декілька пропозицій, як вдосконалити кабіну космічного корабля.
С.П. Корольов зацікавився і запропонував льотчику-випробувачу стати космонавтом. Але Береговому тоді вже виповнилося 40 років. Що до віку
Г. Берегового, то Сергій Павлович сказав, що молодість і ентузіазм у космічному польоті потрібні, але ґрунтуватися вони мають на досвіді. Ставши у лютому
1964 р. членом загону космонавтів (другий набір), Г. Береговий з часом, після
відповідних теоретичних занять і практичних тренувань, довів, що має корисний досвід і добру фізичну форму для здійснення польоту в космос.
Восени 1968 р. проходили останні приготування до космічного польоту.
Г.Т. Береговому було довірено пілотувати космічний корабель «Союз-3». За рік
до цього політ першого корабля цієї серії, пілотованого льотчиком-космонавтом
В.М. Комаровим, закінчився трагічно. 25 жовтня 1968 р. у безпілотному варіанті
був виведений на орбіту «Союз-2». На наступному КК серії «Союз» мав летіти
Г. Береговий.
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26 жовтня 1968 р. об 11 годині 34 хвилини
(за моск. часом) стартував «Союз-3» з льотчикомкосмонавтом Г.Т. Береговим на борту. Космонавт,
як він сам згадував, швидко адаптувався до невагомості. Під час польоту корабель — вперше в
історії космонавтики — неодноразово маневрував
у космосі, зближувався з безпілотним «Союзом2». До відстані 200 метрів працювала автоматика,
потім Г.Т. Береговий брав керування на себе, і
зближення продовжувалось до відстані кількох
метрів. Хоча стикування кораблів того разу не
відбулося, був накопичений безцінний досвід, що
дозволив пізніше успішно здійснити таке стикування. Вперше за допомогою
переносної телекамери Г.Т. Береговим проводилися прямі телевізійні трансляції
з борта корабля. Він також проводив спостереження за Землею, за зоряним
небом і Сонцем. Політ тривав майже чотири доби (3 доби 22 години 50 хвилин
45 секунд), і закінчився 30 жовтня 1968 р. Корабель зробив 64 оберти навколо
Землі (тривалість кожного — 88, 6 хвилини) на висоті 205 км (мінімальна) і 225
км (максимальна). Апарат для спуску з космосу здійснив точну посадку в районі
міста Караганда.
За виконання космічного польоту Г.Т. Береговому було вдруге присвоєне
звання Героя Радянського Союзу.
Розповідаючи після повернення на Землю про політ, про себе, Георгій
Тимофійович підрахував, що у випробувальних польотах літаків він провів 2000
годин, у космосі — близько 100. Але все його життя було підготовкою саме до
цих чотирьох космічних діб. Його розпитували про висоту, швидкість, інші
параметри польоту космічного корабля. Він відповідав, але додавав, що висота
польоту визначається висотою людської думки, силою духу, стремлінням виконувати будь-яку справу так, ніби від цього залежить все життя.
У 1972-1987 рр. Г.Т. Береговий виконував обов’язки начальника Центру
підготовки космонавтів. Пізніше був Головою науково-екологічного руху «Космос-землянам». Він — автор багатьох книг і статей про космонавтику, космічний політ, про важливість повною мірою використовувати можливості і досягнення космонавтики для того, щоб, за словами одного з піонерів теорії космічного польоту нашого краянина Юрія Кондратюка, «якомога краще господарювати на нашій планеті».
Пам'ять про Г.Т. Берегового увічнено в експозиції Полтавського музею
авіації і космонавтики, де сформовано його унікальний іменний фонд, і на Карлівщині, де також створено експозиційні розділи у місцевому музеї і у Федорів49
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ській сільскій загальноосвітній школі I-III ступенів, які постійно поповнюються.
Школа з 2011 р. носить ім’я Георгія Берегового. На її території відкрито гранітний пам’ятник-бюст на честь підкорювача космосу (автор монумента — полтавський скульптор, член Національної спілки художників України Микола Посполітак), Також, невдовзі після польоту Г. Берегового до зірок у 1968 р., мешканці
Федорівки заложили парк на честь відомого краянина. Також 15–16 квітня
2011 р. від перону у Карлівці, через станцію Орчик, як колись і сам зоряний
герой, почав свій шлях іменний міжнародний залізничний потяг № 91/92 «Георгій Береговий» (пізніше, у Харкові, до нього був доданий також іменний електровоз ЧС-2 «Георгій Береговий»). На фасаді оновленої будівлі вокзалу Карлівської залізниці тоді ж було відкрито меморіальну дошку на честь льотчикакосмонавта Г.Т. Берегового.
Полтавським тележурналістом державної телекомпанії
«Лтава»
В. Дряпаком на основі документальних матеріалів був знятий фільм про
Г. Берегового «Космічний випробувач».
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УДК 629.764 (09)
МОРСКОЙ СТАРТ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ:
ФАНТАСТИКА — ПРОЕКТЫ — РЕАЛЬНОСТЬ — ПЕРСПЕКТИВЫ
А.А. Пустовгаров,
Государственное предприятие «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля», г. Днепр,
info@yuzhnoye.com
Аннотация. В докладе рассмотрены идеи старта космических ракет
с поверхности моря — от научно-фантастической литературы и нереализованных проектов до современных и перспективных ракетных комплексов. Показаны технические особенности и преимущества морского старта. Подчёркнута
роль ГП «КБ «Южное» в развитии данного направления ракетно-космической
техники.
Ключевые слова: космическая ракета, морской старт, научная фантастика, проект, реальность, перспектива.
Анотація. В доповіді розглянуто ідеї старту космічних ракет з поверхні
моря — від науково-фантастичної літератури та нереалізованих проєктів до
сучасних та перспективних ракетних комплексів. Показано технічні особливості
та переваги морського старту. Підкреслено роль ДП «КБ «Південне»» в розвитку цього напряму ракетно-космічної техніки.
Ключові слова: космічна ракета, морський старт, наукова фантастика,
проєкт, реальність, перспектива.
Annotation. In the report are considered ideas of start of space rockets from a
sea surface — from the science-fiction literature and non-realized projects to modern
and perspective space launch complexes. Technical features and advantages of sea
launch are shown. Role State Design Office «Yuzhnoye» in development of the given
direction of space-rocket engineering is underlined.
Keywords: launch vehicle, sea launch, science fiction, the project, reality, prospects.
Введение. Освоение космоса человечеством началось, как и многие другие этапы развития цивилизации, с теории. Реальным полётам в космос предшествовал полёт мысли. Мифы, легенды, затем более поздняя художественная
литература содержат сравнительно много описаний космических путешествий.
Иногда достаточно подробно рассматриваются и технические средства для
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этого. При этом как бы по умолчанию подразумевалось, что все они отправляются в путь (не к каждому можно было применить термин «старт»), имея под
собой твёрдую почву в прямом смысле.
Но постепенно авторы отходили от стереотипов, и к XX веку, точнее —
ещё до Второй мировой войны — появились первые фантастические проекты (в
том числе — в художественной литературе), описывающие старты с морской
поверхности. Среди множества космических кораблей, то и дело взлетающих с
Земли в воображении авторов, на страницах книг и на киноэкранах мы иногда
видим и прообразы всем известного «Морского старта».
Фантастика. В 1926 году немецкий писатель-фантаст Отто Гайль
в романе «Лунный камень» упомянул снабжение космической станции
на околоземной орбите при помощи ракет с выдвижными крыльями, стартовавших с воды.
В 1927 году советский академик Борис Армфельт в фантастическом рассказе «Прыжок в пустоту» изобразил составную ракету с параллельным соединением блоков, буксируемую в точку старта на гигантской плавучей платформе
катамаранного типа.
В том же 1927 году австрийский инженер Франц Улинский предложил
проект космического корабля на солнечной энергии, стартующего с водной
поверхности и садящегося на неё же с использованием силы тяги двигателей.
Основоположник украинской научной фантастики Владимир Владко в первых (1935 и 1938 гг.) редакциях фантастического романа «Аргонавты Вселенной», отправляя своих героев на Венеру в ракетоплане, предусмотрел его старт
с Земли путём разгона по водной поверхности опять же при помощи собственных двигателей. Мало того, в обратный полёт ракетоплан стартовал тоже с
воды, только венерианской.
Реальность (докосмическая). Первые практические шаги в использовании ракетно-реактивной техники с поверхности моря сделали, естественно,
военные специалисты. Вторая мировая война подстегнула конструкторскую
мысль. Инженеров пока не интересовала космонавтика, они задумывались над
тем, как поразить врага. В одном из проектов было предложено запускать баллистические ракеты из специальных контейнеров (вертикально вверх), в другом
— оснастить взрывающиеся катера реактивными двигателями (лететь им не
нужно было, но в горизонтальном направлении они двигались быстро).
Эти проекты получили дальнейшее развитие. Ракеты (как военного назначения, так и сугубо мирные) прочно заняли место на кораблях, подводных лодках и судах. Взрывающиеся катера стали после Второй мировой войны ориентиром при создании реактивных глиссеров, на которых устанавливались рекорды скорости на воде.
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Особенности ракетных стартов с моря. Перед тем, как в той или иной
стране начинались разработки морских ракетно-космических комплексов (пока
ещё в виде проектов), возникало достаточно много вопросов. Чем запуск космической ракеты с корабля или судна лучше, чем запуск с наземного стартового
комплекса? А какие недостатки у такого способа? И как это всё обеспечить?
Оказалось, что можно выбрать точку старта, обеспечивающую выигрыш в
массе полезной нагрузки. И это удобно, если размеры своей территории не
позволяют разместить на ней космодром — нейтральная акватория куда больше. А ещё можно выбрать район падения отделяющихся частей ракеты, чтобы
не отчуждать собственные земли и не беспокоить соседние страны.
Но и определённые проблемы тоже существуют. Нужно учитывать состояние моря и атмосферы в точке старта. Принимать во внимание судоходство.
Считаться с авиакомпаниями, чтобы плавучий космодром в океане не мешал
лайнерам в воздушном океане. Уважать экономические интересы рыбаков.
Согласовывать пусковую деятельность с природоохранными и экологическими
организациями…
А с технической точки зрения пусковое судно создаётся на стыке судостроения и ракетостроения. Необходимо обеспечить требуемые параметры качки
такого судна, его точное удержание в заданном месте, разместить на нём всё
оборудование, необходимое для подготовки и проведения пуска.
Проекты. С начала 1960-х гг. стали появляться проекты морских космодромов. И если запуск ракеты-носителя Atlas с американского авианосца выглядел вполне осуществимо, то в случае с ракетой-носителем Sea Dragon разработчикам явно изменило чувство меры — для монстра высотой 150 м и диаметром
23 понадобилось бы пусковое судно совсем уж циклопическое. Понимая это,
они предполагали запускать своё детище прямо с поверхности воды. Впрочем,
заявленная грузоподъёмность в 550 т оказалась невостребованной…
Конструкторское бюро «Южное» не могло оставаться в стороне. Создавая
ракету-носитель «Зенит», специалисты проработали концепцию её пуска со
специальной самоходной полупогружной платформы (в состав комплекса входила и вторая платформа — технологическая). Но затраты на создание такой
техники оказались бы слишком большими, тему «Плавучесть» пришлось закрыть…
В 1992 г. КБ «Южное» вновь обратилось к идее создания морского ракетно-космического комплекса. На этот раз предполагалось использовать
в качестве пускового судна недостроенный тяжёлый авианесущий крейсер проекта 11435, работы над которым велись в Николаеве и были остановлены после
распада СССР. Размещение ракеты космического назначения «Зенит», компонентов топлива и всего необходимого оборудования на авианесущем крейсере,
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изначально предназначенного для других целей, потребовало бы существенных
изменений в конструкции корабля. И на этот раз до реализации дело не дошло
— дальнейшие работы были признаны нецелесообразным по техническим и
финансовым причинам.
В это же время в Российской Федерации разрабатывались проекты пусковых судов для жидкостной ракеты-носителя «Рикша» (на базе большого морозильного траулера проекта 1288) и для твёрдотопливной ракеты «Старт» (на
базе судна командно-измерительного комплекса Космонавт Виктор Пацаев).
Но и эти разработки остались на бумаге.
Реальность (современная). В 1999 году осуществлён первый запуск по
программе Sea Launch. Реализация уникального во многих отношениях проекта,
причём в международном масштабе, показала всему миру, что уровень разработок конструкторского бюро «Южное» как всегда высок. Длительная эксплуатация комплекса стала примером для подражания. Постепенно разные страны
начали обращать внимание на возможность запуска космических ракет с моря.
В 2019 году из акватории Жёлтого моря успешно запущена китайская твёрдотопливная ракета-носитель CZ-11. Для этого использована буксируемая
платформа длиной 110 м и шириной 80.
Не останавливаясь на достигнутом, в 2020 году для пусков этих же ракетносителей китайские специалисты оборудовали самоходную баржу-площадку.
Перспективы. Гонки за лидерами продолжаются. И вот уже в Германии
организован консорциум для создания морского стартового комплекса. Учредители собираются запускать ракеты-носители лёгкого класса с дооборудованного
ролкера. Правда, размах у них не океанский — точка старта будет в Северном
море, в пределах немецкой исключительной экономической зоны, что существенно ограничивает выбор трасс полёта.
Не обошёл своим вниманием морской старт и вездесущий Илон Маск.
Вполне логичным выглядит то, что после успешных посадок возвращаемых
ступеней на морские платформы специалисты SpaceX решили начать и запуски
ракет-носителей с платформ, но побольше.
В Китае и дальше ведутся работы над морскими космодромами. Там
не собираются использовать только твёрдотопливные ракеты-носители. Уже
опубликованы первые эскизы самоходной полупогружной пусковой платформы
катамаранного типа, с которой будут стартовать жидкостные трёхблочные ракеты космического назначения на керосине и жидком кислороде.
Конструкторское бюро «Южное» снова рассматривает возможность создания ракетно-космического комплекса морского базирования. Это может быть
как национальный, так и международный проект. Он предусматривает создание
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жидкостной ракеты космического назначения лёгкого класса и пускового судна
для неё.
Выводы. Как это часто бывает, писателям-фантастам в какой-то мере
удалось предвосхитить развитие техники. А специалистам логика подсказывала,
что идея морского старта космических ракет достаточно перспективна. Как это
часто бывает, первые проекты опередили своё время и остались нереализованными. Но они позволили сначала заглянуть в будущее, а затем вернуться, уже на
качественно новом уровне, к отложенным (но отнюдь не отвергнутым принципиально) концепциям.
Мы видим, как всё больше внимания уделяется морским стартовым комплексам в самых разных странах, и понимаем, что в ближайшее время
в Мировом океане станет немного теснее…
И украинское конструкторское бюро «Южное», создав кооперацию
с необходимыми для этого организациями и предприятиями, имеет очередной
уникальный шанс создать очередной уникальный ракетно-космический комплекс.
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Аннотация. Рассмотрены понятие мифа в современной научной литературе, его типы и интерпретация. Проведен пилотный анализ изучения проблемы
мифологизации космических исследований в советской и постсоветской историографии. Представлены взгляды ряда западных историков космонавтики на
роль мифа в его воздействии на общественное и индивидуальное сознание.
Обозначены основные структурные составляющие мифологии космоса в советской и постсоветской историографии. Обращено внимание на представления
западных историков о мифологизации образа С.П. Королева в советских и постсоветских практиках.
Ключевые слова: миф, космос и космонавтика, С.П. Королев, мифологизация, советские и постсоветские практики, западная историография.
Анотація. Розглянуто поняття міфу в сучасній науковій літературі, його
типи і інтерпретація. Проведено пілотний аналіз вивчення проблеми міфологізації космічних досліджень в радянській і пострадянській історіографії. Представлені погляди ряду західних істориків космонавтики на роль міфу в його
впливі на суспільну та індивідуальну свідомість. Окреслено основні структурні
складові міфології космосу в радянській і пострадянській історіографії. Звернуто увагу на уявлення західних істориків про міфологізацію образу С.П. Корольова в радянських і пострадянських практиках.
Ключові слова: міф, космос і космонавтика, С.П. Корольов, міфологізація, радянські і пострадянські практики, західна історіографія.
Abstract. The concept of myth in modern scientific literature, its types and
interpretation are considered. A pilot analysis of the study of the problem of
mythologizing space research in Soviet and post-Soviet historiography has been
carried out. The views of a number of Western historians of astronautics on the role of
myth in its impact on public and individual consciousness are presented. The main
structural components of the mythology of space in the Soviet and post-Soviet
historiography are outlined. Attention is drawn to the ideas of Western historians
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about the mythologization of the image S. P. Koroleva in Soviet and post-Soviet
practices.
Key words: myth, space and cosmonautics, S. P. Korolev, mythologization,
Soviet and post-Soviet practices, Western historiography.
Вступ. «У науковій літературі визначення «міфологічний» відноситься до
того часу щодо знань, який базується не на раціональних доказах, а на вірі та
переконаннях (передбачених культурною традицією, релігійною чи ідеологічною системою та ін.)» [9]. Так інтерпретує це поняття один з найбільших
спеціалістів з семіотичного фольклору С.Ю. Неклюдов. Тоді що ж таке само
поняття «міф»? Природа міфа до сих пір неясна і існує безліч його визначень та
функцій, незважаючи на існування несуперечливих теорій міфа.
У контексті сказаного пошлюся на статью П.М. Баришнікова «Міфологія
сучасності», у якій автор говорить: «За всю історію філософії міфології були
створені сотні визначень, віддзеркалюючих світогляд дослідника, як володаря
тієї чи іншої культурно-історичної позиції, згідно з якою аналізувався міф.
Діапазон різноманітності простих варіантів від «міфи як істинна реальність» до
«міфи як універсальний символічний ключ до осягнення всієї людської культури» [6, с. 182].
Міф формує культурну традицію, є складовою частиною духовної життя
людини, а через нього і духовного життя суспільства. Тобто, міф є складовою
частиною будь-якої культури. У будь-якій культурній традиції, мабуть, існує
міфологічний компонент, який вписується в духовне життя суспільства.
Чи є міфологія спонтанною, такою, що йде з надр свідомості людини, його
національного самовизначення, взаємовідносин з природою, соціальної поведінки тощо? На наш погляд, безсумнівно, це один з найважливіших факторів
формування цілісного знання про мир. Однак не єдиний. З розвитком людського
суспільства поступовий розвиток отримали наука, техніка, мистецтво, ідеологія
та інші складові, що визначають життя людини у соціумі. Іх розвиток поступово
приводить до формування цілеспрямованої міфотворчості, що впливає на систему ціннісних орієнтацій як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому.
На практиці, як зазначає той же С.Ю. Неклюдов, зустрічаються «міфологія
спонтанна, що надходить знизу, з усіма вхідними до неї комплексами національного самовідчуття (винятковості / ущемлення) і міфологія "штучна", що
конструюється з ідеологічними та політичними цілями всередині окремих інтелектуальних чи владних груп» [9].
За одним з варіантів типологічних систем міфу можна виділяти парні типи
міфу такі як спонтанні і змодельовані (штучні), архаїчні та сучасні [6]. Слідом за
Баришніковим «міфами сучасності ми будемо називати культурні явища, що
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мають міфологічну природу, але зародилися в культурі науково-раціонального
суспільства» [6, с. 185].
Міф може формуватися в будь-якій області культурного і суспільного
життя і суспільства в цілому. При цьому «міф майже завжди являє собою
розповідь про події та персонажів, які в даній традиції шануються як священні».
Основна частина. Одним з таких кластерів культурологічного осмислення є сфера космічних досліджень і її міфологізація. Проблема міфологізації
космічних досліджень в нашій країні, за рідкісним винятком, фактично не
розглядалася.
З того, що вдалося на сьогодні виявити в радянській, російській та українській історіографії цього питання назвемо такі публікації як видання «Космічна
міфологія: від марсіанських атлантів до місячної змови»; Голованов Я.К. (1994).
Корольов: факти і міфи (кілька видань); Мінц М.М. (2014). Советская космонавтика в современной зарубежной историографии; Тяглова М.В. Міфізація космонавтики у дзеркалах культурної свідомості (2018) [7; 8; 10; 11]. Ось у принципі
поки що і все, що дало попереднє дослідження праць радянських і пострадянських дослідників, безпосередньо присвячених питанням міфологізації радянської
космонавтики.
Значно більше уваги проблемі міфологізації радянської космонавтики
приділяється в зарубіжній історіографії [1-4; 5 та ін.]. М.М. Мінц у своєму
огляді [8] зазначає (на підставі статті Ю. Річерс [5]), що вона в якості останніх
тенденцій в російській і західній історіографії з історії космонавтики «виділяє
три основних напрями досліджень: історія науки і технологій, політична історія
(космонавтика як складова частина радянсько-американського протистояння) і
вивчення космонавтики в рамках соціальної і культурної історії СРСР» [8, с.
145]. Відповідно до назви і мети даної публікації нас більше цікавив останній
напрям досліджень у західній історіографії. У короткому повідомленні важко
охопити значну кількість публікацій з вивчення космонавтики в рамках культурної і соціальної історії СРСР. Тому зупинимося лише на деяких тенденціях
цього процесу і відповідно, на деяких роботах за цим напрямом.
М.М. Мінц здійснив досить серйозний аналіз робіт західних дослідників
історії космосу, опублікованих у двох збірниках «Дослідження космосу і радянська культура». Він розглянув міфологізацію образу К.Е. Ціолковського в СРСР
і її аналіз у працях зарубіжних вчених; виконав огляд робіт, в яких західні історики вивчають міфи про радянську космонавтику і радянських космонавтів
(зокрема міфи про Ю.О. Гагаріна); торкнувся врешті-решт і проблеми міфологізації С.П. Корольова в культурному і духовному житті радянського і пострадянського суспільства.
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Він, зокрема. зазначає: «Міфологізації зазнали не тільки образи космонавтів. Так, ще одна стаття С. Геровіча «Пам'ять про космос і простір пам'яті»
[1] присвячена постаті С.П. Корольова, знаменитого головного конструктора
перших радянських міжконтинентальних і космічних ракет, чиє ім'я залишалося
в секреті аж до його смерті в 1966 р. Автор простежує різні етапи еволюції його
публічного образу, роль самого Корольова в конструюванні певних інтерпретацій його біографії, відродження міфу про нього в пострадянський період. На
прикладі Корольова в статті показано, що диктат державної пропаганди в формуванні колективної пам'яті був аж ніяк не абсолютним; наприклад, у професійних співтовариствах інженерів-ракетників і космонавтів існували свої специфічні легенди про Корольова, що відрізнялися від «канонічного» його образу»
[8, с. 159].
На жаль цим абзацом і завершується розгляд публікацій західних вчених
пір проблеми міфологізації образу С.П. Корольова в радянському і пострадянському суспільствах. Значно більше інформації в контексті міфологізації образу
С.П. Корольова можна знайти, вивчаючи дослідження західних істориків науки і
техніки безпосередньо за їхніми публікаціями.
Як доводить проведений аналіз, у західній літературі робляться спроби
виділити в оповідях про космос і його дослідженнях в Радянському Союзі певні
основні архетипи, які структурують ці оповіді. Так відомий американський
історик Асіф Сіддікі «виділив чотири спільних культурних архетипи, або «тропи», які структурують ці наративи: міф про батька-засновника (в радянському
випадкуь — Костянтин Ціолковський), міф виключно про батька-засновника
вітчизняних космічних технологій (йдеться про С.П. Корольова — Автор),, міф
про космічні польоти, як вираження національної ідентичності та різні стереотипні виправдання космічних польотів — доля людства, слава нації, національна безпека, економічний розвиток, наукові дослідження і вигода для простих
людей» [2, с. xiii–xiv].
Нами зроблена спроба на прикладі низки наукових праць відомого американського історика космонавтики Слави Геровіча провести пілотне дослідження
уявлень американських істориків науки про міфологізацію образу С.П. Корольова в радянському і пострадянському культурному просторі. У контексті
даного повідомлення було проаналізовано низку статей Слави Геровіча, в яких
він, поряд з іншими структурними елементами оповідань про космос, розглядає
і образ С.П. Корольова в радянському і пострадянському просторах. Ці статті
лягли в основу його книги SOVIET SPACE MYTHOLOGIES: PUBLIC IMAGES,
PRIVATE MEMORIES, AND THE MAKING OF A CULTURAL IDENTITY [2],
що вийшла в США в 2015 р
59

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

У ній вже у Вступі Слава Геровіч висловлює дуже важливу думку щодо
ролі міфу в його впливі на суспільну та індивідуальну свідомість. Він вважає (і
не безпідставно), що «серйозно ставлячись до думки, що культура — це міфи,
якими ми живемо, історики зосередилися на культурних функціях колективних
міфів — структурування та передавання історичної пам'яті, створення основи
для домінуючого «головного наративу» і формування соціальної ідентичності. У
цьому контексті не має особливого значення, чи є міф правдою чи ні (виділено
нами — Автор). Важлива політична і культурна сила культурних міфів, будь то
етнічні, релігійні або ідеологічні, тобто їх здатність діяти, викликати суспільний
заклик, розповідати історію, з якої можна ототожнити, і виковувати ідеал, до
якого можна наслідувати» [2, с. xii–xiii].
Ідентифікуючи свою позицію щодо міфологізації космічних досліджень в
Радянському Союзі Слава Геровіч стверджує, що в його аналізі радянських
космічних міфів «... вони розглядаються як функція радянських практик пам'яті,
як державних, так і приватних» [], а не як «чисто пропагандистські інструменти» [2, с. xii].
Такий підхід важливий і цікавий для дослідження радянських практик пам'яті, як державних, так і приватних, враховуючи, що в досить значній кількості
публікацій західних дослідників упор робиться саме на ідеологічну складову
пропагандистської системи СРСР.
На думку переважної більшості західних дослідників, в радянських практиках пам'яті про дослідження космосу, «російських культурних уявленнях
космічної ери домінує культурний образ батька-засновника» [3, с. 211]. Слава
Геровіч, як би узагальнюючи дане уявлення про радянські практики пам'яті,
сформоване у західних дослідників, стверджує, що «таке переплетення космічної історії навколо декількох ключових особистостей було характерно для радянської космічної історії з перших днів її існування. Якщо Корольова традиційно зображували «батьком-засновником» радянської космонавтики, то Ціолковського можна було б охрестити її «дідом-засновником» [3, с. 212].
У доповіді розглянуті уявлення західних дослідників про образ С.П. Корольова в радянській і пострадянській практиці пам'яті та ідентифікацію його
особистості в контексті тих підходів, які розвиваються в західній історіографії.
Висновки. Міфологізація космонавтики на радянському і пострадянському просторах, як показує проведене пілотне дослідження, детально не вивчалася
радянськими та пострадянськими істориками. Ця тема була певною мірою табуйована. В той же час західні дослідники досить ретельно з певних концептуальних позицій розглядали і розглядають процес міфологізації космічних досліджень в Радянському Союзі. Ці роботи не піддавалися аналізу істориками космонавтики на радянському і пострадянському просторах. Аналіз західної історі60
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ографії з вивчення міфологізації радянської космонавтики і радянських космонавтів та конструкторів є актуальним і потребує подальшого розвитку.
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Представлена научная и педагогическая деятельность канд. техн. наук,
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Наведена наукова та педагогічна діяльність канд. техн. наук, доцента
фізико-технічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара (раніше ДДУ) О.М.
Осипової (1926-2021).
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The scientific and pedagogical activity of Cand. tech. Sciences, Associate
Professor of the Faculty of Physics and Technology of the DNU named after Oles
Gonchar O. M. Osipova (1926-2021) is submitted.
Keywords: scientific, pedagogical, activity of Osipova O. M. (1926-2021).
Введение
Преподаватель физико-технического факультета (ФТФ) Днепропетровского государственного университета (ДГУ) канд. техн. наук Ольга Михайловна
Осипова. занималась расчетом характеристик переходных процессов в работе
волновых передач в 60-е годы XX ст. под научным руководством д-ра техн.
наук, профессора Игоря Константиновича Косько [1-6].
Волновые зубчатые передачи применялись в конструкциях ракет и спутников разработки Государственного предприятия «Конструкторского бюро
«Южное» имени акад. М.К. Янгеля. Исследования, выполненные канд. техн.
наук, доцентом О.М. Осиповой под руководством профессора И.К. Косько,
получили внедрение в этих работах.
Умная, красивая, энергичная женщина, достойно представляла коллектив
профессорско-преподавательского состава ФТФ ДГУ. На рис. 1 представлено
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фото где среди выпускников курируемой ею группы мы видим Ольгу Михайловну.

Рис.1 — Канд. техн. наук, доцент Ольга Михайловна Осипова (в центре) в кругу
своих бывших студентов ФТФ (группа ТФ-13, выпуск 1971 года)
Применение волновых зубчатых передач в ракетно-космической технике
обусловлено тем, что только в этом типе зубчатых передач возможно осуществить передачу вращения от одного вала к другому валу, которые установлены
в различных средах, а именно: один — в газовой среде, другой вал — в условиях космического вакуума.
Спутник «Целина-2» (1980-1984) предназначен для обзорных и детальных
радиотехнических наблюдений. Заказчик — Министерство обороны и Министерство радиопромышленности СССР. Космический аппарат «Океан-О» (19861994) предназначен для изучения Мирового океана и суши в интересах народного хозяйства и наук о Земле. Он обеспечивает глобальную оптическую и
микроволновую съемку с низким, средним и высоким разрешением. Для работы
в условиях космического вакуума на спутниках «Целина-2» были использованы
герметичные волновые зубчатые передачи.
Конструкторским бюро «Южное» волновые зубчатые передачи применены в приводе газового руля ракеты «Циклон». Наиболее распространенная
зубчатая волновая передача приведена на рис. 2.
Волновая зубчатая передача состоит из жёсткого элемента 1 — зубчатого
колеса с внутренними зубьями, неподвижно закреплённого в корпусе передачи;
гибкого элемента 2 — цилиндрической тонкостенной шестерни, выполненной в
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виде стакана с наружными зубьями. Число зубьев на гибком колесе несколько
меньше (как правило на два) числа зубьев жёсткого колеса. Генератор волн
деформации (волнообразователь) 3 выполнен в виде овального кулачка. Генератор вставлен соосно в гибкое колесо и деформирует его в радиальном направлении. Число волн деформации равно числу выступов кулачка. Преимущество
волновых передач по сравнению с обычными зубчатыми передачами — это
возможность соединять части конструкции, которые расположены в различных
средах.

Рис. 2 — Зубчатая волновая передача
Передача имеет меньшую массу и габаритные размеры, чем зубчатые передачи другого типа; высокую демпфирующую способность, меньший шум.
Возможно осуществление больших передаточных отношений в одной ступени.
Волновые передачи передают вращение в герметичные полости с химической агрессивной и радиоактивной средой, в полости с высоким давлением и
глубоким вакуумом, а также являются приводами герметичных вентилей.
Разработке волновых зубчатых передач посвящено значительное количество научных работ. Например, в американской космической ракете «Кентавр»
(60-е гг. ХХ в.) герметичная волновая передача была использована в механизме
вентиля системы жидкого кислорода, что исключило утечку кислорода и повысило взрыво- и пожаробезопасность.
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Канд. техн. наук, доцент Ольга Михайловна Осипова в своей диссертации
показала, что продолжительность работы волновой передачи (рис. 3) в значительной мере зависит от правильного выбора параметров гибкого колеса, для
определения которых необходимо знать величину и характер изменения моментов сил упругости в гибком колесе. Максимальный момент сил упругости в
гибком колесе возникает во время переходного процесса при резком изменении
момента сил движущих и сил сопротивления.
Исследование переходных процессов в волновой передаче позволяет
установить условия, при которых динамические нагрузки в гибком колесе были
бы близки к статическим.

Рис. 3 — Волновые зубчатые передачи
Профессор И.К. Косько и доцент О.М. Осипова подтвердили верность
научного положения о том, что динамические нагрузки зависят от отношения
времени приложения внешних моментов к периоду собственных колебаний
упругой системы. Определение и уменьшение динамических нагрузок в гибком
колесе позволяет обеспечить надежное функционирование приводов, в которых
используются волновые передачи.
При составлении расчетной схемы канд. техн. наук О.М. Осипова рассмотрела наиболее распространенный тип волнового зубчатого привода, кинематическая схема которого приведена на рис. 4 [4, 5]. Как видно из схемы, масса
вала электродвигателя связана с гибким колесом через генератор деформаций.
Не останавливаясь на особенностях этой связи для различных типов генераторов деформаций, автор взяла в первом приближении тип связи, эквивалентный
внешнему зубчатому зацеплению с определенным передаточным числом. Приведение масс осуществлено исходя из равенства кинетических энергий отдельных частей. Автор предполагала, что момент инерции деталей, жестко соединенных с корпусом редуктора, несоизмеримо больше момента инерции масс
подвижных частей установки.
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Для высокооборотного электродвигателя с малым моментом инерции ротора и большими размерами редуктора расчетная схема может рассматриваться
как двухмассовая. Если двигатель асинхронный подобран по мощности, которую способен передать редуктор, то приведенный к тихоходному валу момент
инерции массы его ротора может значительно превосходить момент инерции
массы подвижных деталей установки. Схема в этом случае превращается в
одномассовую.
В результате проделанной работы канд. техн. наук О.М. Осипова под руководством профессора И.К. Косько разработала метод динамического расчета
гибких зубчатых колес с учетом выносливости материала и концентрации
напряжения от изгиба.
Конструкции редукторов, гибкие колеса которых рассчитаны по данному
методу, прошли испытания на долговечность. Для оценки динамической
нагрузки получены формулы и графики коэффициентов динамичности для
переходных режимов с учетом рассеивания энергии в материале гибкого колеса.

Рис. 4- Кинематическая схема волнового зубчатого привода
На физико-техническом факультете исследованиями волновых зубчатых
передач занимался канд. техн. наук, доцент Владимир Степанович Дудников.
Он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка метода расчета на
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прочность и исследование тонкостенных конструкций волновых зубчатых передач приводов летательных аппаратов». Работы велись с 1971 по 1988 гг.
В последующие годы канд. техн. наук Валентина Александровна Заяц защитила диссертацию по теме «Исследование тепловых процессов в волновых
зубчатых передачах» под научным руководством канд. техн. наук О.М. Осиповой.
Заключение
Канд. техн. наук, доцент физико-технического факультета Ольга Михайловна Осипова внесла несомненно большой научный и технический вклад в
разработку редукторов нового типа, предназначенных для применения в ракетно-космической технике. Ею разработан ряд конструкций волновых редукторов,
в том числе для передачи вращения через герметичную стенку. Это было необходимо для практического применения приводов в системах автоматического
регулирования космических аппаратов. Несомненно, Ольга Михайловна была
прекрасным лектором и педагогом. Многие поколения студентов ФТФ получили образование в рамках курса «Детали машин» под ее руководством. В те годы,
когда состоялась педагогическая деятельность Ольги Михайловны, на факультете привлекали кураторов групп и студентов к многочисленным общественным
работам: уборка территорий университета от снега, наведение порядка в помещениях общежития, даже уборке территории, прилегающей к новому мосту
через реку Днепр, перед сдачей его в эксплуатацию, поездки на работы в колхозы и совхозы, участие в командах Клуба веселых и находчивых (КВН). Память
об Ольге Михайловне сохранится в умах и сердцах физтеховцев.
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У статті розглядаються умови зародження сучасного ракетобудування і
створення перших в світі балістичних ракет, аналізуються історичні передумови
виникнення ракетно-космічної галузі в СРСР, Німеччини і згодом в США.
Ключові слова: ракетобудування, балістичні ракети, РНДІ, Пенемюнде,
ФАУ-2.
В статье рассматриваются условия зарождения современного ракетостроения и создания первых в мире баллистических ракет, анализируются исторические предпосылки возникновения ракетно-космической отрасли в СССР, Германии и впоследствии в США.
Ключевые слова: ракетостроение, баллистические ракеты, РНИИ, Пенемюнде, ФАУ-2.
The paper deals with the conditions for the emergence of modern rocketry and
the creation of the world's first ballistic missiles, analyzes the historical prerequisites
for the emergence of the rocket and space industry in the USSR, Germany and subsequently in the United States.
Key words: rocketry, ballistic missiles, jet propulsion research institute,
Peenemünde, FAU-2.
…создание Фау-2 явилось большим
техническим достижением
в области ракетостроения.
академик В.П. Глушко
У період, що передував початку Другої Світової війни, найбільш серйозні,
підтримувані державою розробки в галузі ракетобудування велися у двох державах: Радянському союзі і Німеччині.
У вересні 1993 року за наказом Реввоєнради СРСР, виданим Михайлом
Тухачевським, було організовано Реактивний науково-дослідний інститут
(РНДІ). Ця перша в світі науково-дослідницька та дослідно-конструкторська
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організація, фінансована державою, об’єднала до того розрізнені сили вітчизняних ракетобудівників: Ленінградську газо-динамічну лабораторію (ГДЛ) і Московську групу вивчення реактивного руху (ГІРД, рос. аббревиатура ГИРД —
«Группа изучения реактивного движения»). Директором новоствореного інституту був призначений керівник ГДЛ Іван Клеймьонов, а начальник ГІРД Сергій
Корольов — його заступником з наукової роботи.
Діяльність цих двох організацій, що стали витоками радянського ракетобудування і космонавтики, досить детально досліджена і знайшла відображення
у мемуарній літературі, численних статтях з історії техніки. При цьому нерідко
можна спостерігати, як автори, намагаючись підкреслити роль однієї з них,
всіляко принижували значення другої. Це можна пояснити тим, що конкуренція
між організаціями, які утворили РНДІ, розпочавшись відразу після її
об’єднання, з часом інколи досягала вибухонебезпечного стану.
Керівництво інституту віддавало перевагу традиційній для ГДЛ, суто військовій тематиці, в основному — розробці реактивних порохових снарядів та
пускових пристроїв, тоді, як для розробок ГІРД була характерна «космічна»
направленість: ракетоплан, двигуни та ракети на рідкому паливі, тощо. Тепер ці
розробки згорталися, як «неактуальні», теми закривались, виробнича база для їх
відпрацювання не надавалася. Та й сам С.П. Корольов недовго перебував на
посаді заступника директора РНДІ: вже на початку 1934 року ця посада була
ліквідована, замість неї введена посада головного інженера, на яку був призначений Георгій Лангемак (ГДЛ), а Корольов став старшим інженером [2].
В тематику розробок РНДІ входили такі напрями:
- Реактивні снаряди для літаків РС-82 і РС-132, до кінця 1937 року під керівництвом І. Клеймьонова, Г. Лангемака і В. Артемьєва вони були відпрацьовані і прийняті на озброєння для літаків І-16, І-15, І-153 та СБ;
- Азотно-кислотні рідинні реактивні двигуни (РРД) створювалися під
керівництвом Валентина Глушка. Серед розробок цього відділу були
однокамерні і двокамерні двигуни тягою до 600 кгс на азотній кислоті
— тетранітрометані та азотно кислотно-керосиновому паливі. Основні
розробники — Д. Шилов, В. Галковський, С. Ровенський;
- Під керівництвом С.Корольова створювались крилаті ракети типу повітряних торпед, призначені для пусків з літака ТБ-3. та основною роботою С. Корольова в РНДІ було проектування і будівництво ракетоплану;
- Киснево-спиртові РРД та рідинні ракети розроблялися під керівництвом Михайла Тихонравова;
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- Під керівництвом Юрія Побєдоносцева розроблялися проблеми прямоточних повітряно-реактивних двигунів; пізніше він підключився до тематики порохових снарядів.
Легендарні «катюші» — бойові пускові установки реактивної артилерії, також були розроблені в РНДІ-НДІ-3. У створенні реактивних снарядів відзначилися військові інженери Шварц, Гальковський, Попов. Велику роль у відпрацюванні
їх та прийнятті на озброєння відіграв старший військовий представник Головного
артилерійського управління при РНДІ Василь Аборенков. Перші установки на базі
автомобіля ЗИС — 6 були виготовленні в 1939 році. Та масове виробництво і
бойове використання цієї техніки було здійснене лише в роки війни через те, що
високе військове керівництво: заступники наркому оборони, начальники Генерального штабу, що швидко змінювали один одного — Б. Шапошников, К. Мерецков, Г. Жуков, нарком оборони С. Тимошенко, — не уявляли собі тактичних можливостей нової зброї, ніяких планів щодо її застосування в майбутній війні не
передбачали і навіть Й. Сталіну, якого звичайно інформували про всі новинки в
галузі озброєнь,про сухопутні реактивні снаряди до 1941 року не докладали.
З часом роботи РНДІ (пізніше — НДІ-3) набували все більшого розмаху,
плідним було співробітництво з авіацією і Головним артилерійським управлінням (ГАУ). В той час (1932–1935 роки), особливо в галузі реактивних снарядів,
ці роботи набагато випереджали розробки німецьких спеціалістів. Можна лише
гадати, яких успіхів могли б досягти радянські ракетобудівними і як би це могло
вплинути на перебіг подій світової історії, якби не стали на заваді сталінські
репресії, якби ця, така нова тоді справа ще в ті роки зустріла належне розуміння
верховного керівництва і ентузіасти ракетобудування отримали ще тоді хоча б
частину тих можливостей, які були їм надані у повоєнні роки. Та замість цього в
трагічні 1937–1938 роки інститут був обезглавлений: в 1937 році були заарештовані і згодом розстріляні І. Клеймьонов і Г. Лангемак, а в 1938 році заарештовані і ув’язнені В. Глушко і С. Корольов. Начальником РНДІ був призначений
військовий інженер Борис Слонімер, головним інженером — Андрій Костіков.
Проте незабаром, наприкінці 1939 року, Б. Слонімер теж був знятий з посади і
А. Костіков став єдиноначальним керівником НДІ-3. Репресії до керівників
створювали в інституті тяжку психологічну обстановку, придушували ініціативу, сміливий творчий пошук.
В 1940 році НДІ-3 був переданий Наркоматові боєприпасів, яким керував
Борис Ванников. Тепер ще й відомча належність визначала пріоритет тематики
ракетних снарядів над рідинними ракетними двигунами, рідинними ракетами та
ракетними літаками.
Борис Черток у своїй книзі «Ракети і люди» пригадує, що прихильники рідинних ракет на чолі з М. Тихонравовим довести їх актуальність як зброї в той
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час ще не мали можливості. Роботи над кисневими РРД, котрі намагався розгорнути М. Тихонравов, належної підтримки не отримали [3]. Відомостей про
розмах робіт в галузі рідинних двигунів і ракет в Німеччині радянська розвідка
не мала, і попередження ув’язненого С. Корольова в його листах вищому керівництву про те, як небезпечно нехтувати роботами з Рідинного ракетобудування
в час, коли ці роботи, певно ведуться за рубежем, залишалися голосом волаючого в пустелі. І хоча саме в ті роки в СРСР були закладені підвалини для майбутнього стрімкого і могутнього прориву на передові рубежі світового ракетобудування, незважаючи на значне випередження в галузі малих порохових реактивних снарядів, саме тоді, перед війною, Радянський Союз поступився пріоритетом у розробках рідинних ракет, що управлялися, німецьким ракетобудівникам.
Параметри РРД, що розроблялися в період 1935-1940 років у НДІ-3, не йшли ні
в яке порівняння з тим, на що німці замахнулися в цей час в Пенемюнде.
У Німеччині практичні роботи по реалізації ідей піонерів теорії міжпланетних сполучень були розпочаті ще наприкінці 20-х років. Та перехід від кустарних досліджень розрізнених ентузіастів до широкомасштабної діяльності по
створенню ракетних літальних апаратів розпочався після того, як військові
відомства оцінили перспективність ракетної зброї. Так, зокрема, для вивчення її
можливостей в кінці 1929 року відділу балістики і боєприпасів Управління
озброєнь сухопутних військ було доручено провести відповідні дослідження.
За ініціативою офіцера-артилериста Вальтера Дорнбергера, призначеного
у цей відділ, встановлюються контакти з розрізненими групами винахідників і
створюється експериментальна станція «Куммерсдорф-Вест», яку він же і очолив у 1932 році. До роботи на станції В. Дорнбергер залучає Вернера фон Брауна, який в 1929 році дев’ятнадцятирічним студентом написав роботу «Теорія
далеких ракет», і Вальтера Ріделя. На протязі ряду років станція «Куммерсдорф–Вест» була центром досліджень і експериментів. Тут проектувались перші
балістичні ракети групи Дорнбергера–Брауна А-1, А-2, А-3.
Вальтер Роберт Дорнбергер (1895-1980) — німецький інженер-адміністратор, один з засновників важкого ракетного
машинобудування, генерал-майор. Кавалер Лицарського хреста
Хреста Воєнних заслуг з мечами.
Після закінчення школи був призваний до армії. У Першу
світову війну служив у важкій артилерії. У 1918 році потрапив у
полон. У 1930 році закінчив Шлоттенбургську вищу технічну
школу в Берліні і в тому ж році за протекцією професора Беккера
(згодом — генерала) був спрямований у відділ балістики Управління озброєннями
сухопутних сил рейхсверу. Розпочав роботу асистентом капітана фон Горстіга.
Маючи звання капітана, став фактичним науковим куратором ракетних дослі72
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джень рейхсверу. У цей час він систематизував дані архівів і напрацювання по
ракетній техніці прусських ракетних військ, кайзерівської артилерії і винахідників-одинаків, організував першу наукову експериментальну станцію для дослідження ракет на рідкому паливі в Кумерсдорфі під Берліном. Одночасно з розробкою рідинних ракет Дорнбергер курирував розробку ракет на твердому паливі.
Дорнбергер організував наукову групу, що створила першу в світі балістичну ракету, яка досягла кордонів космосу. У групу входили такі видатні вчені
і конструктори: Артур Рудольф, Вальтер Тіль (спеціаліст по двигунах), Генріх
Грюнов (механік), Вальтер Рідель, Гельмут Вальтер (конструктор серії реактивних двигунів «Вальтер»), Вернер фон Браун (прийнятий в групу в жовтні 1932
року), Гельмут Греттруп (керівник групи німецьких ракетобудивників у СРСР)
та ін. У 1945 році союзники отримали балістичну ракету, яка включає практично всі технічні системи та вузли, використовувані і в сучасних балістичних і
космічних ракетах. Такі поняття як «стартовий стіл», «зворотний відлік часу»,
«ключ на старт» і «запалювання» з'явилися завдяки роботі цієї групи.
У 1937–1945 роках керував ракетним дослідницьким центром в Пенемюнде. Тут під його адміністративним керівництвом та технічним керівництвом
Вернера фон Брауна було створено «зброю відплати» Третього рейху — ракету
Фау-2. В кінці Другої світової війни під керівництвом Дорнбергера проводилися
розробка та випробування міжконтинентальної крилатої ракетної системи
А9/A10. З листопада 1944 року курирував створення Фау-3.
У 1945 році разом з Вернером фон Брауном і своєю ракетною групою здався в полон американцям. Після війни і відбування покарання за військові злочини у Великій Британії працював науковим консультантом фірми «Bell Aircraft
Corporation». Працював радником міністра оборони США. Є одним із засновників протиракетної оборони США і багаторазових ракетних систем (космічних
човників).
Барон Вернер Магнус Максиміліан фон Браун (19121977) — німецький та американський вчений, конструктор
ракетно-космічної техніки. Головний конструктор ракети A-4
(Фау-2), ракети Сатурн V. «Батько» американської космічної
програми.
Походить із прусської аристократичної родини. Вернер з дитинства захоплювався космічною проблематикою. Навчався у Федеральній вищій технічній
школі Цюриха, Берлінській вищій технічній школі і в Берлінському університеті. Був одним з членів німецького Товариства міжпланетних сполучень. В 1930
році почав працювати над ракетами на рідкому паливі у Німецькій Державі. В
1932 році увійшов до військової ракетної наукової групи Вальтера Дорнбергера.
В 1932–1933 роках на полігоні поблизу Кумерсдорфа здійснив запуск ракет на
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висоту 2000–2500 метрів. З 1937 року — технічний керівник німецького ракетного дослідницького центру в Пенемюнде і головний конструктор ракети A-4
(Фау-2), яку німецька сторона застосовувала під час Другої світової війни для
обстрілу міст Французької республіки, Великої Британії, Нідерландів та Бельгії.
В 1937 році став членом нацистської партії Німеччини, а потім СС (програма
створення ракет Фау підпорядковувалася СС). Одержав звання штурмбанфюрера СС в 1940 році, що відповідало армійському званню майора. Ракети Фау-2
долітали до Лондона за 6 хвилин.
У березні 1944 року в нього виник конфлікт з Гімлером в питанні підпорядкування конструкторського бюро Брауна вермахту. Був короткочасно заарештований гестапо, підлягав допитам, йому інкримінувалася державна зрада,
підрив обороноздатності та підготовка втечі до Великої Британії, що вело до
страти. Його врятувало термінове втручання та заступництво «головного архітектора» Третього Рейху Альберта Шпеєра та Вальтера Дорнбергера перед
Гітлером, котрий наказав припинити слідство та звільнити фон Брауна. 3 травня
1945р., попередньо сховавши технічну документацію проєкту в одній з шахт в
горах Гарц, разом з групою своїх колег-ракетчиків добровільно здався у полон
американській армії.
З вересня 1945 року в США очолив Службу проєктування і розробки
озброєння армії у Форт Бліссі (штат Техас). З 1950 року працював у Редстоунському арсеналі в Гантсвілл (штат Алабама). 11 вересня 1955р. Одержав американське громадянство. Американці обмежили коло його робіт тільки ракетами
невеликої дальності. Неодноразово пропонував американському керівництву
проєкт орбітальної ракети-носія, але контракт на носій для сателіта одержав
конкурент Брауна — військово-морський флот США. Після невдалого старту
ракети ВМС (ракета вибухнула на стартовій позиції), нарешті одержав від уряду
«зелене світло» для своєї програми. З 1956 року — керівник програми розробки
міжконтинентальної балістичної ракети «Юпітер-С» і штучного супутника
Землі серії «Експлорер». З 1960 року — член Національного управління США з
аеронавтики та дослідженням космічного простору (NASA) і директор Центру
космічних польотів NASA. Керівник розробок ракетоносіїв серії «Сатурн» і
космічних кораблів серії «Аполлон». 16 липня 1969 року ракета-носій Сатурн-5
доставила космічний корабель Аполлон-11 на місячну орбіту. 20 липня 1969
року Ніл Армстронг, командир Аполлона-11, став першою людиною, яка ступила на місячну поверхню. Після Аполлона-11 фон Браун здійснив ще 5 вдалих
пілотованих польотів на Місяць. З 1970 року — заступник директора NASA з
планування космічних польотів, з 1972 року працював у промисловості на посту
віце-президента фірми «Ферчайлд спейс індастріз» в Джермантауні штату Мериленд. Вернер фон Браун розпочав проєктування місячних станцій, але ці
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проєкти були згорнуті після припинення гонки озброєнь і до сьогодні не здійснені. Результати наукової і конструкторської роботи Вернера фон Брауна —
значима і потужна основа для освоєння космічного простору. У 1972 року Вернер фон Браун покинув NASA і через 5 років помер від раку.
Вальтер "Папа" Рідель (1902-1968) — німецький інженер, начальник конструкторського бюро дослідницького центру
Пенемюнде і головний конструктор балістичної ракети «Фау-2».
Вальтер Рідель працював в цивільній компанії «Heylandt»
від 27 лютого 1928 року, в грудні 1929 на Ріделя була покладена відповідальність за розробку ракетних двигунів на рідкому
паливі, які розроблялись у співпраці з Максом Вальє, який на
цей час також працював в компанії. З 1930 року вони також співпрацювали з
Артуром Рудольфом.
В 1930 році, після трагічної загибелі Макса Вальє (через вибух двигуна
ракети під час випробування), Рідель взяв на себе повну відповідальність за
програму розробки ракетних двигунів. У 1934 році дослідження та компанія
Heylandt перейшли до армії і були об'єднані з групою Вернера фон Брауна під
загальним керівництвом Вальтера Дорнбергера. Роботи проводились на полігоні
Куммерсдорф, недалеко від Берліна з метою розробки ракети великої дальності.
У березні 1936 року Вернер фон Браун і Вальтер Рідель почали розгляд
набагато більшої ракети, ніж ракета А-3 (яка на той час була в стадії розробки).
В цей час разом з Вальтером Дорнбергером було вирішено перевести випробування на краще обладнаний для великих ракет полігон на Пенемюнде. З 17
травня 1937 року, після переїзду в Пенемюнде, Рідель очолював технічне конструкторське бюро як головний конструктор балістичних ракет Фау-2.
Після повітряного нальоту Британських Королівських Військовоповітряних сил (операція Hydra) на Пенемюнде в серпні 1943 року було наказано перевести вирбництво в більш захищене від повітряних нападів місце. Повітряний наліт коштував життя доктору Вальтеру Тілю (головний з руху) і Еріху
Вальтеру (начальник технічного обслуговування проведення семінарів). У середині вересня 1943 року виробництво було переведено в Австрійські Альпи, в
100км на схід від Зальцбурга, в систему галерей в горах і отримало кодову назву
«Zement» («Цемент»). Роботи з виробництва почалися з настанням 1944 року і
мали бути завершені у жовтні 1945 року. З 29 травня 1945 по 20 вересня 1945
року, після закінчення Другої світової війни, Рідель перебував в таборі для
інтернованих армією США в Деггендорфі. З 1 листопада 1945 по 10 березня
1946 року він працював у Міністерстві харчування, а з 11 березня по 31 липня
1946 року в установі близько Брауншвейга. Після розформування Рідель емігрував до Англії, щоб працювати спочатку (з 1947) на створення літака Royal, Фар75
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нборо, а пізніше (з 1948 року до своєї смерті в 1968) в департаменті ракетного
руху в Уесткотт (близько Ейлсбері, Бакінгемшир). На честь Вальтера Ріделя
названо кратер Рідель на Місяці.
Та з розвитком робіт ставало зрозуміло, що експериментальна база в Куммердсдорфі не відповідала масштабам задуманого. В 1936 році розпочалось
будівництво великого науково-дослідного центру з випробувальним полігоном.
Військове міністерство щедро фінансувало створення центру. Вже наступного,
1937 року в Пенемюнде, в центр, що будувався, переселилися перші 90 співробітників. Розробники, дослідження і випробування велись паралельно з будівництвом, яке в основному було завершене за три роки. В період з 1937 по 1940
роки в будівництво центру було вкладено більше 550 мільйонів марок — величезна для тих часів сума. Оснащення центру найновішою вимірювальною апаратурою і спеціальним випробувальним обладнанням здійснювалося усіма провідними електро- і радіотехнічними фірмами Німеччини. Керівники робіт, в
першу чергу, Дорнбергер і фон Браун діяли сміливо, впевнено і рішуче. Вони
добре розуміли, що ентузіазму і геніальних здібностей вчених-одиночок далеко
недостатньо для здійснення тих масштабів робіт, які були задумані. Потрібна
була сильна державна науково–технічна, виробнича і військово–випробувальна
інфраструктура. Вона була задумана перед війною, а уточнювалась і реалізувалося вже під час війни, в умовах тоталітарного гітлерівського режиму, який не
шкодував коштів на створення секретної суперзброї масового знищення.
В 1937 році В. фон Браун запропонував Управлінню озброєнь 15-метрову
ракету на дальність більш 200 км, яка могла перенести тонну вибухівки. Це була
перша в історії сучасна бойова ракета, а проект був означений як «апарат А-4».
Наприкінці війни програма А-4 була названа програмою «помсти», а ракета
отримала назву Фау-2 (V-2, від першої літери німецького слова
Vergeltungswaffee, що перекладається як «зброя»). Новій секретній зброї був
наданий вищий пріоритет серед усіх замовлень у промисловості і на транспорті.
В 1943 році чисельність основного персоналу Пенемюнде вже складала
більше 15000 чоловік. Нові стенди дозволяли вести вогневі випробування двигунів на тягу від 100кг до 100т. Аеродинаміки мали найбільшу в Європі аеродинамічну трубу, конструктори — просторі, чудово обладнані зали; для одержання
рідкого кисню був побудований найбільший кисневий завод.
Ще з початку будівництва були передбачені стартові позиції для ракет,
бункери для управління пуском. А вся траса можливих пусків була обладнана
засобами контролю і спостереження за ракетою.
Перед ракетобудівниками поставили завдання якомога швидше створити
зброю, здатну завдавати ударів з великої відстані. На це не шкодували грошей: в
1942 році, в розпал війни, на Пенемюнде витрачалося лише вдвічі менше кош76
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тів, ніж на виробництво танків. Сьогодні очевидно, що військовий результат
ракет «А-4» на європейському театрі війни був майже нульовим. Ракетна програма завдала військово-промисловому потенціалу Рейху істотної шкоди, що
мимоволі зробило фон Брауна нашим «союзником»: на Східний фронт не були
перекинуті тисячі додаткових літаків і танків.
Наввипередки з групою Брауна працювали їхні конкуренти з військовоповітряних сил, які в своїй лабораторії в Гроссендорфе створювали крилаті
ракети, або літаки-снаряди. Фон Браун завжди віддавав перевагу ракетам балістичним: вони були в десять разів дорожче, але били точніше і на більшу відстань.
Влітку 1943 року на узбережжі Франції збудували бетонні бункери для запуску ракет. Гітлер вимагав до кінця року засипати ними Лондон. Карти сплутала робота англійської розвідки. Фон Браун був майстром маскування, і довгий час літаки
союзників просто не залітали в прибалтійські дюни Пенемюнде. Однак в липні 1943
року польські партизани зуміли дістати і переправити в Лондон креслення «Фау» і
план ракетної бази. Через тиждень в Пенемюнде прилетіли 600 англійських «літаючих фортець». У вогняній бурі загинули 735 осіб і всі готові ракети.
Для кого завгодно це був би крах, але фон Браун був залізною людиною.
Він (з благословення фюрера, природно) переніс виробництво ракет в вапняні
гори Гарца, де в підземному таборі Дора працювали тисячі ув'язнених. Фон
Браун не раз приїжджав туди, спускався в штольні і проходив повз штабелів
трупів в'язнів, які загинули від голоду і непосильної праці. Здавалося, він не
помічав їх, думаючи чи про космічні польоти, то чи про успішне виконання
завдання фюрера. У Пенемюнде залишилися тільки лабораторії — там розробляли ракети і проводили випробування. Відчувати ракети над густонаселеній
Німеччиною нікому в голову не приходило.
16 червня 1944 року 294 літака-снаряда вилетіли до Лондона. Ефект застосування цих ракет, тут же названих «Фау-1», був невеликий: вони рідко потрапляли в ціль, їх було легко збити. Сильніше виявилося психологічний вплив:
адже тепер про бомбардування не можна було дізнатися заздалегідь і від неї не
рятували ні хмарність, ні маскування. Скоро, однак, англійські вчені навчилися
за допомогою радіохвиль виводити з ладу пілотний механізм ракет і змушувати
їх падати в море.
Незабаром союзники висадилися у Франції і захопили майданчики запуску «Фау». Прийшов час фон Брауна, адже його ракети летіли далі й цілком
могли запускатися з території Голландії або навіть самої Німеччини. Ще в листопаді 1943 року «Фау-2» випробували на польських селах, з яких для конспірації не виселили жителів.
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Після успішних випробувань безпосередній начальник фон Брауна Дорнбергер сказав: "Ми вторглися в космос нашої ракетою і вперше довели, що
ракетна тяга годиться для космічної подорожі ... але, поки триває війна, нашим головним завданням може бути тільки швидке вдосконалення ракети як
зброї"[1]. До речі, тоді ракети не поцілили, але німці втішали себе тим, що в
таку велику мету, як Лондон, потрапити легше. І попадали — з вересня 1944 по
березень 1945 року по Лондону і Антверпену випустили 4300 ракет «Фау-2», які
вбили 13029 чоловік. Неважко зрозуміти, що жертв було б набагато більше,
якби здійснився наказ Гітлера запускати по тисячі ракет в день.
На відміну від «А-4» ряд проектів німцям взагалі не вдалося реалізувати.
Найцікавіші з них: підводний старт «А-4» — «Лафференц» (рятувальний жилет)
і двоступенева міжконтинентальна ракета «А9/10» з дальністю польоту 5000 км
(!), крилатий прототип верхнього ступеня якої («А-9» — «A-4b» Wasserfall) —
пройшов випробування в 1944-45 рр. В кінці січня 1945р до Пенемюнде наближалася Радянська Армія. Російських німці боялися, «своїх» — теж: пройшов
слух, що Гіммлер наказав ліквідувати фахівців ракетної техніки. Команда ракетобудівників на чолі з Брауном і Дорнбергером таємно перебирається на південь
Німеччини, де 2 травня 1945 року здається американським військам.
У 1945-50 рр. команда Брауна знайомить американських фахівців з ракетною технікою, запускаючи ракети «А-4» («V-2»). Ракетобудівникампрофесіоналам було болісно збирати вже застарілі «А-4» замість того, щоб
створювати щось нове. А в СРСР в цей час конструктори вивчали їх ракети і
рухалися далі.
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УДК 678.06:629
УНІКАЛЬНИЙ ВИПАДОК ЗІ СТВОРЕННЯ АГРЕГАТІВ СИСТЕМ
ОРІЄНТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ МІЖПЛАНЕТНИХ СТАНЦІЙ «ВЕГА»
М.С. Хорольський,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро,
khomis@outlook.com
На початку ХХ століття комета Галлея найближче наблизилась до нашої
планети в 1910 році, яку можна було спостерігати на небосхилі неозброєним
оком. Наступна зустріч з нею могла бути лише через 75,3 роки, тобто, на початку 1986 року.
Відповідно до Програми космічних досліджень колишнього СРСР всередині 80-х років планувалося запустити в сторону планети Венера і комети Галлея дві автоматичні міжпланетні станції (АМС) «Вега» для їх дослідження.
Головним конструктором агрегатів систем орієнтації вказаних станцій був призначений Головний конструктор Українського філіалу Центрального конструкторського бюро арматуробудування (УФ ЦКБА — м. Київ) Кармугін Борис
Володимирович, з яким я, працюючи в той період начальником конструкторсько-технологічної лабораторії № 1 Дніпропетровського філіалу гумової промисловості, перебував у дружніх відносинах, так як разом відпрацьовували велику
кількість різноманітних клапанів і блоків для інших об’єктів ракетно-космічної
техніки і їх складових частин, що містили значну кількість ущільнювальних
пристроїв з гумотехнічними виробами (ГТВ) в рухомих, нерухомих з’єднаннях
та з’єднаннях періодичної дії. УФ ЦКБА мав висококваліфікованих фахівців з
замкнутим циклом виробництва від розробки креслень і нормативно-технічної
документації до виготовлення, випробування в умовах близьких до експлуатаційних і поставки замовникам унікальної наукоємної продукції. Враховуючи
високий професіоналізм, всі роботи виконувалися якісно і в найкоротший термін. УФ ЦКБА успішно співпрацював з НВО імені С.О. Лавочкіна, фірмою
Корольова і їх суміжними підприємствами, розробляв та виготовляв різноманітні агрегати, гаму клапанів, блоків і іншої продукції, розробку і відпрацювання
ГТВ для яких успішно здійснював наш філіал.
Ось і цього разу ми отримали технічні завдання на розробку і відпрацювання значної кількості ГТВ для космічних автоматичних міжпланетних станцій
(АМС) «Вега», що призначені для вивчення планети Венера і комети Галлея
(Назва АМС походить саме від перших складів зазначених слів). Оперативно
розробили конструкторську (КД) і технологічну документацію на ГТВ, основне
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та допоміжне технологічне оснащення і відправили на узгодження та виготовлення прес-форм і допоміжного оснащення, Як завжди, все було терміново.
Тому на нашому підприємстві регулярно були представники УФ ЦКБА і це для
нас було звичним. Вони привозили потягом оснащення, арматуру і курували
термінове виготовлення ГТВ. Але одного разу несподівано рано вранці разом з
представником в моєму кабінеті з’явився Б.В. Кармугін і попросив приділити
йому увагу через незвичну ситуацію,
З’ясувалося, що при виготовленні технологічного оснащення в пресформах помилково були виготовлені не ті розміри формоутворюючих поверхонь з виготовлення кільц круглого поперечного перерізу з радіальним стисненням для агрегатів систем орієнтації. Оснащення для виготовлення таких кільц
вимагає високої точності і якості поверхні, що в свою чергу потребує підготовки
формоутворюючих поверхонь прес-форм і покриття хромом відповідної товщини. Часу на виготовлення нового оснащення не було.
Тому, він як Головний конструктор агрегатів систем орієнтації відповідав
тепер не тільки за колектив УФ ЦКБА, а за всю програму держави і в разі її
зриву — це крах не лише для його кар’єри, а і міжнародний скандал. Для вказаних космічних станцій виготовляли дослідницьку апаратуру підприємства багатьох країн світу, зокрема: СРСР, Австрії, Болгарії, ЧССР, ФРГ, Франції, Угорщини, Польщі. Комета Галлея повинна мати найменшу відстань до планети
Земля на початку березня 1986 року і чекати не буде, а наступне наближення
може бути не раніше, ніж через 75 років.
Я розумів критичну ситуацію і психологічний стан Бориса Володимировича. Відчувалося, що він не спав всю ніч. З вокзалу разом з представником і
прес-формами він приїхав на таксі. Директор А.П. Балашов і його заступник
В.С. Євчик були у відрядженні. Тому я розумів, що технічні рішення приймати
прийдеться мені, оскільки я керував цими розробками як керівник конструкторсько-технологічної лабораторії № 1.
Організувавши роботу щодо термінового виготовлення ГТВ, оснащення
для яких щойно привезли, я почав пошуки необхідних прес-форм виробництва
інших підприємств для виготовлення кільц, прес-форм для яких не було. Як на
зло, таких прес-форм не знайшлось. Тоді я почав шукати прес-форми на кільця
меншого розміру з необхідним діаметром поперечного перерізу, але щоб був
натяг не критичний. Перебрали багато варіантів і таких прес-форм теж не знайшлось. Тоді я почав шукати прес-форми з найближчими розмірами по перерізу
кільця та внутрішньому діаметру з роз’ємом плит в 45°, тобто кільц першого
типу. І тут нам повезло. Ми знайшли щось схоже, яке потрібно було перевірити
хоча б на імітаторах методом прискорених кліматичних випробувань (ПКВ) з
імітацією реального напружено-деформованого стану при підвищеній темпера80
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турі. Слід зазначити, що при великих деформаціях розтягування на робочих
поверхнях гумових кільц через деякий час з’являються радіальні тріщини, які
призводять до розгерметизації і втрати агрегатом роботоздатності. Цього допустити було неможливо, а тому потрібне було моделювання випробуванням в
умовах наближених до експлуатаційних.
Про це я сказав Борису Володимировичу. Оскільки інших варіантів ми не
бачили, він погодився. Хто візьме на себе відповідальність в разі невдачі, ми не
говорили. Чи потрібно доповідати вищому керівництву про ситуацію, яка склалася? Не бажано. Одним словом, постало багато питань. Але терміново потрібно
було поставити агрегати для випробування всієї системи орієнтації АМС. Якщо
виготовляти нове оснащення, то з агрегатами УФ ЦКБА не встигав. Це ставило
під загрозу всю програму досліджень, яка була анонсована на весь світ. Я запропонував Борису Володимировичу провести випробування ГТВ тепер вже в
критичних умовах експлуатації спочатку на імітаторах, а потім в реальних агрегатах та розвіяти можливі негативні наслідки відмови роботоздатності ущільнювальних пристроїв. Якщо пристрої не спрацюють, корекція не відбудеться і
АМС не виконають запланованої програми. Це катастрофа і підрив іміджу держави. Ми це розуміли.
В результаті обговорення ситуації і порахувавши скільки терміну часу залишилося до запуску космічних станцій «Вега» до планети Венера і комети
Галлея та часу льоту до зустрічі з ними, вирахували термін дії підвищеного
напружено-деформованого стану. Чи витримають вони такий стан до спрацювання в космічному просторі відповідних агрегатів? Досвід підказував, що повинні витримати. Але були і скептики, які пропонували не ризикувати і спати
спокійно. Про це після попереднього аналізу властивостей гум зразу заявила
начальник матеріалознавчої лабораторії № 5 кандидат технічних наук
Л.О Маркова. Але потрібно було підтвердити експериментально. На це питання
повинні дати відповідь попередні випробування в імітаторах. Якщо витримають,
доцільно далі працювати у даному напрямку і продовжувати роботи по наземному відпрацюванні відповідних агрегатів. Ми обидва хотіли, щоб наші сподівання підтвердилися.
А в кінці дня, попивши кави, без оформлення офіційного документа домовилися про наступне:
1 Вважати, що ситуація, яка склалася на даний момент, є конфіденційною
і не підлягає розголошенню;
2 Терміново поставити в роботу прес-форми з найближчими розмірами до
тих, що зазначені в кресленнях, виготовити та поставити комплектуючі ГТВ для
імітаторів і в штатні агрегати;
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3 Провести необхідні дослідження на імітаторах і надати рекомендації по
складанню кільц в агрегати систем орієнтації, складання здійснити під контролем представника і вживати всіх необхідних заходів, щоб продукція на фірму
Замовника була відправлена вчасно;
4 В разі відмови «хворих» ущільнювальних пристроїв, всю відповідальність Борис Володимирович бере на себе, хоча він зазначив, що вірить у професіоналізм фахівців і відмови не повинно бути;
5 Він буде контролювати хід польоту станцій і мене інформувати: кожна
станція повинна здійснити не менше двох корекцій.
Вирішивши всі техніко-організаційні питання, Борис Володимирович. в
супроводі свого представника відправився на вокзал. Я бачив, що настрій у
нього покращився і це мене радувало.
По наданим співробітниками лабораторії В.А. Беліцьким і Л.В. Беспаловою КД на імітатори і інше оснащення Головний інженер П.П. Бельський в
стислі терміни організував виготовлення необхідних імітаторів, на яких ми
поставили гумові кільця на випробування методом прискорених кліматичних
випробувань і сподівалися на позитивні результати, оскільки до запуску було не
так багато часу. Запуск АМС планувався на середину грудня 1984 року, а часу
для виконання великого обсягу робіт дійсно було обмаль.
Виготовивши під керівництвом досвідченого інженера-технолога Діни
Лук’янівни Політаєвої продукцію і оформивши відповідну супровідну документацію, ми передали її представнику УФ ЦКБА. В тому числі і проблемні кільця
з дослідними паспортами, щоб встигнути скласти з ними Вегівські агрегати і
провести випробування згідно з програмами відпрацювання.
На імітаторах з відповідним мінімальним коефіцієнтом запасу випробування показали позитивні результати, про що я поінформував Б.В. Кармугіна.
Він подякував і сказав, що агрегати в стадії складання і призначив дату приїзду
нашого представника. Потрібно було підтвердити роботоздатність ГТВ у складі
вказаних агрегатів в умовах близьких до експлуатаційних. На складання і випробування, які проходили в декілька етапів, поїхав досвідчений конструктор
В.А. Беліцький. Його задача була з точки зору авторського надзору проконтролювати правильність складання ГТВ в агрегати, в тому числі і в «хворі» агрегати, та прийняти участь у автономних випробуваннях на функціонування і забезпечення герметичності. Як ми і сподівалися, всі агрегати пройшли випробування і були відправлені замовнику для подальших робіт. Ми з хвилюванням чекали на успішний старт.
І ось ми його дочекалися! 15 та 21 грудня 1984 року космічні станції Вега1 і Вега-2, відповідно, одна за одною успішно стартували за призначенням і
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відправилися у космічну подорож. Подолавши земне притягання, обидві станції
направилися в сторону планети Венера, а далі — назустріч з кометою Галлея.
За повсякденними турботами час пролетів дуже швидко і наступив 1985
рік. 26 березня 1985 року мені зателефонував Б.В. Кармугін привітав з днем
народження і повідомив, що політ «Вегів» продовжується успішно, поки що все
іде по плану. Але попереду після доставки на Венеру посадочних апаратів і
аеростатних зондів повинні бути відповідні корекції траєкторії в напрямку до
комети Галлея, яка рухалась на зустрічному напрямку.
Появилося хвилювання, як поведуть себе «хворі» пристрої? І ось на початку літа вночі роздався телефонний дзвінок. Раніше вночі нам ніхто не телефонував. Хто б це міг бути? З’явилося тривожне відчуття. Коли взяв слухавку,
почув голос Бориса Володимировича і ще більше захвилювався. Після привітання, він радісно повідомив, що пару хвилин тому він отримав інформацію:
перша корекція обох станцій пройшла успішно і що я можу спати спокійно. Від
почутого я не міг стримати радісних емоцій і голосно закричав: Ай, молодці!
Всі домочадці Катя, Серьожа і Володя проснулися і вискочили в коридор: —
Що трапилося? — Я повідомив, що наші пристрої не підвели. Вибачився за шум
і попросив іти спати. А сам вже до самого ранку заснути не міг через якесь
незрозуміле відчуття. Нібито і радісно, а в той же час виникало питання: а як
далі, чи спрацюють пристрої в наступний раз? Через деякий час від Бориса
Володимировича я отримав відповідь і на це питання, і теж вночі. Як він пояснив, з такою радістю не міг терпіти до ранку. Тим більше, що його як Головного
конструктора агрегатів системи орієнтації теж розбудив вночі і привітав академік Р.З. Сагдеєв, а він в свою чергу привітав мене і колектив інституту за гарну
роботу. Прийшовши на роботу я привітав усіх учасників роботи: Л.В. Беспалову, Г.В. Кріцького, В.А. Беліцького, Д.Л. Політаєву і інших. З хвилюванням
чекали як АМС поведуть себе далі.
І ось в березні місяці 1986 року ми отримали інформацію, що АМС «Вега1» та «Вега-2» успішно виконали наукову програму і передали на землю значний обсяг унікальної наукової інформації. Це був найкращий подарунок до мого
дня народження. А ми в черговий раз перевірили правильність наших наукових
підходів при розробці і прогнозуванні роботоздатності ущільнювальних пристроїв з ГТВ, використовуючи принцип температурно-часової суперпозиції
методом прискорених кліматичних випробувань. Якби ми помилилися, проекту
ВЕГА могло б і не бути. Гарна співпраця двох підприємств дала позитивні результати і закінчилася великим успіхом.
Слід зазначити, що отриманий таким чином досвід, ми неодноразово використовували в своїй діяльності для прогнозування роботоздатності багатьох
пристроїв з ГТВ і цілих об’єктів ракетно-космічної техніки при подовженні
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гарантійних термінів їх роботоздатності і зберігання, враховуючи всі чинники
гуми як унікального конструкційного матеріалу і багатьох особливостей технології виготовлення ГТВ різними способами. Можна ще добавити, що за мій
багаторічний досвід роботи в зазначеній сфері з розробки ущільнювальних
пристроїв з ГТВ (а їх з моєю участю розроблено більше 17 тисяч найменувань)
для різних галузей економіки ми не мали випадків відмов у забезпеченні їх
роботоздатності завдяки кропіткій роботі з комплексного відпрацювання на всіх
етапах і стадіях розробки гум і ГТВ.
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У статті йдеться про конструкторську, наукову та викладацьку діяльність
С.П. Корольова, а також про його піклування щодо популяризації знань про
реактивний рух серед представників молодого покоління, зосереджується увага
на нерозривному зв’язку всіх складових діяльності Головного конструктора.
Тексти цитат подаються у перекладі авторів статті.
Ключові слова: конструкторське рішення, наукова діяльність, планерні
гуртки, курс лекцій, навчальний посібник, аспіранти.
В статье речь идет о конструкторской, научной и преподавательской деятельности С.П. Королева, а также о его заботе относительно популяризации
знаний о реактивном движении среди представителей молодого поколения,
сосредотачивается внимание на неразрывной связи всех составляющих деятельности Главного конструктора. Тексты цитат подаются в переводе авторов статьи.
Ключевые слова: конструкторские решения, научная деятельность, планерные кружки, курс лекций, учебное пособие, аспиранты.
The article deals with the design, scientific and teaching activities of Serhiy
Koroliov, as well as his concern for the promotion of knowledge about jet propulsion
among the younger generation, the focus being on the inextricable link between all the
components of the Chief Designer's activity. The citations are presented in the translation of the authors of the article.
Key words: design solution, scientific activity, gliding clubs, lecture course,
textbook, post-graduate students.
Ім’я Сергія Павловича Корольова в усьому світі відоме як засновника
практичної космонавтики, конструктора ракет, академіка. Значно менше відомо
про Корольова як викладача. Видається актуальним висвітлення його наукової,
конструкторської і викладацької діяльність у тісному зв’язку, адже пошуки
конструкторських рішень ґрунтувались на наукових висновках, а доповіді на
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конференціях — це одночасно і наукова, і наставницька (викладацька) діяльність. Корольов відкривав нове, навчав новому, керував впровадженням нового
у практику, давав поштовх для нових наукових досліджень, залучав молодь до
космонавтики.
Усі конструкторські рішення С.П. Корольова мали наукову базу, реалізовувались «від загальних малюнків та схем до глибокого наукового опрацювання…» [1, с.108]. Вже його ранні проекти перевершували за льотними характеристиками існуючі зразки. Важливу роль у формуванні С.П. Корольова як конструктора і вченого відіграли знання, отримані ним в Київському політехнічному
інституті та Московському вищому технічному училищі ім. М.Е. Баумана. Корольов-вчений виростав з Корольова-конструктора.
Знайомство студента Корольова з ідеями Ціолковського стало вирішальним при виборі напрямку наукової та конструкторської діяльності. Згодом Корольов високо оцінив основоположника теорії реактивного руху: «… в галузі
ракетної техніки… він не має попередників і набагато випереджає вчених всіх
країн та сучасну йому епоху» [2, с.203-204].
Одночасно з розробкою крилатих ракет С.П. Корольов науково обґрунтовував необхідність освоєння стратосфери за допомогою пілотованих літальних
апаратів. Він був переконаний, що без дослідження стратосфери неможливо ні
створення висотної реактивної авіації, ні освоєння космосу. У доповідях «Політ
реактивних апаратів у стратосфері» на Всесоюзній конференції по вивченню
стратосфери (1934 р.), «Крилаті ракети та використання їх для польоту людини»
на Всесоюзній конференції з використання реактивних літальних апаратів в
освоєнні стратосфери (1935 р.) та у першій і єдиній книзі, що була опублікована
за життя вченого, «Ракетний політ в стратосфері» (1934 р.) Корольов шукає
відповіді на питання: для чого потрібні польоти людини в стратосфері, які шляхи та методи їх виконання?
Досвід роботи з реактивними двигунами С.П. Корольов використовував у
роки Другої світової війни, що дозволяло за короткий час значно збільшити
швидкість літаків. Роботу над реактивною установкою РУ-1 він вважав одним з
перших етапів підготовки до польоту людини на реактивному апараті. Цьому
було присвячено ряд його статей. У планах Головного конструктора важливе
місце посідали наукові експерименти, які поступово переросли в розгорнуту
програму космічних досліджень [3, с.122-123].
Після обрання членом-корреспондентом АН СРСР (1953 р.) Корольов щорічно направляв до Відділу технічних наук звіти про наукову діяльність. У
першому з них (1954 р.) він пропонує програму дослідження верхньої атмосфери та космічного простору [2, с. 344]. Як дійсний член АН СРСР він подає перелік наукових праць та проектно-конструкторських робіт [2, с. 395-400].
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С.П. Корольов добре розумів перспективи космічних польотів. У статті
«Дослідження космічного простору» (1957 р.) він так визначав майбутнє космонавтики: «Немає сумніву, що далі будуть пошуки нових, більш досконалих
супутників, космічних ракет, будуть створені автоматичні космічні станції,
населені міжпланетні станції та, зрештою, досягнуті інші планети» [2, с. 394].
Наукове бачення досягнень та перспектив розвитку космонавтики Корольов
викладав для широкого кола зацікавлених осіб у статтях в газеті «Правда» під
псевдонімом «Професор К. Сергєєв»: «Исследование космического пространства» (1957 р.), «С новым космическим годом!» (1963 р.), «Космические дали»
(1965 р.).
Після запуску першого штучного супутника Землі С.П. Корольов отримав
ступінь доктора технічних наук (1957 р.), був обраний академіком АН СРСР
(1958 р.), членом Президії АН СРСР (1960 р.).
При розробці зразків першої ракетно-космічної техніки наукові дослідження проводились силами конструкторського бюро, яке очолював Корольов.
Він забезпечив спільні роботи КБ та спеціалізованих наукових організацій,
постійно піклувався про залучення до робіт наукових закладів, наполягав на
створенні «достатньо розвиненої науково-дослідної та проектної організації з
експериментальною виробничою базою та комплексом необхідних лабораторій і
стендових установок» [2, с. 409]. До роботи залучались галузеві та академічні
інститути. З академіками С.І. Вавіловим, А.М. Несміяновим, М.В. Келдишем,
О.О. Благонравовим С.П. Корольов активно співпрацював щодо розробки програми наукових досліджень верхніх шарів атмосфери з використанням геофізичних ракет. Творча співпраця двох видатних вчених — Мстислава Всеволодовича Келдиша та Сергія Павловича Корольова — стала однією із найважливіших умов успішного розвитку космонавтики.
Завдяки науковій діяльності С.П. Корольова та його однодумців космос,
який колись був доступний тільки уяві фантастів, став сферою діяльності вчених та інженерів. Корольов стверджував: «У сучасній науці немає галузі, яка б
розвивалася так стрімко, як космічні дослідження» [2, с. 527]. Вже стали крилатими слова Головного конструктора: «Те, що здавалося нездійсненним протягом
століть, ще вчора було лише сміливою мрією, сьогодні стає реальним завданням, а завтра — звершенням. Немає перешкод людській думці!» [2, с. 530].
Масштабна та багатогранна діяльність академіка С.П. Корольова включала як складову викладацьку роботу. На формування його стилю і манери викладання вплинули ті, хто у свій час долучався до його навчання і виховання, формував його особистість. Це вчителі Одеської будівельної профшколи №1, викладачі Київського політехнічного інституту та Московського Вищого техніч87
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ного училища імені Баумана, серед яких керівник дипломного проекту відомий
авіаконструктор А.М. Туполєв.
Викладацька діяльність Корольова розпочалась в Одесі. Документи засвідчують, що у 1924 р. «члену Губспортсекції т. Корольову … доручена робота з
інструктажу та керівництва планерними гуртками заводу ім. Марті і Бадіна, заводу ім. Чижикова і Одвоєнморбази» [4]. В особистій заяві про прийняття на роботу
Корольов зазначав: «…з червня 1923 р. … керував планерними гуртками» [5]. У
зверненні до голови одеського губернського відділення ОАВУК (рос. мова —
Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма) знаходимо прохання
про оплату «лекторської праці інструктора т. Корольова, який читав лекції 2 рази
на тиждень протягом з 15/ VІ по 15/VІІ ц.р.» [6, с. 123]. Документи прямо свідчать
про визнання компетенції Корольова у планеризмі, про його уміння навчати цій
справі.
У Москві паралельно з навчанням Корольов відвідував заняття у планерній
школі, а у 1932-1933 рр. очолював ГИРД (рос. Группа изучения реактивного движения) і був керівником технічної ради, з 1933 р. — заступником начальника
РНИИ (рос. Реактивный научно-исследовательский институт), що передбачало
організацію науково-дослідної роботи, керівництво нею та наукове наставництво.
Після закінчення Другої світової війни в країні активізувались наукові розробки і практична діяльність у галузі ракетобудування. Відчувалась гостра
нестача фахівців. У письмовій заяві від 22 грудня 1947 року Корольов звертається до директора МВТУ: «Прошу Вашої згоди на читання мною спеціального
курсу в МВТУ». На заяві резолюція декана артилерійського факультету про
зарахування С.П. Корольова на ½ ставки доцента на кафедру РВ («ракетное
вооружение» [3, с. 654]).
Дружина С.П. Корольова Ніна Іванівна згадувала, що на екзаменах Сергій
Павлович дозволяв студентам користуватися будь-якими навчальними посібниками. «Все одно, — говорив він, — видно, знає студент матеріал чи ні. Досить
поставити йому одне додаткове питання» [7, с. 313].
Корольов склав Програма курсу проектування бойових ракет дальньої дії.
Це була перша в світі навчальна програма такого курсу [4, с. 246–247]. Тоді ж
була опублікована наукова праця Корольова «Основи проектування балістичних
ракет далекої дії» [2, с. 208–290], яка стала навчальним посібником цього курсу.
Тут вперше систематизовано і докладно репрезентовано завершений курс основ
проектування рідинних балістичних ракет дальньої дії, він став основою викладання цієї дисципліни в інститутах, що готували фахівців з ракетобудування.
Корольовський навчальний посібник включав 5 лекцій в конспективному
викладенні. Це була друга, основна, частина курсу лекцій, який прочитав С.П.
Корольов у 1949 р. на Вищих інженерних курсах. Посібник був чітко структу88
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рованим і ілюстрованим (57 рисунків). До роботи по створенню посібника Корольов залучив керівний склад секторів свого відділу, фахівці якого мали ґрунтовні знання та неабиякий практичний досвід створення балістичних ракет.
Посібник був завершений у небувало стислі строки (за місяць). Більше 10 років
він був єдиним посібником курсу ракетобудування для студентів.
Особисто С.П. Корольов прочитав у складі курсу «Проектування ракет
далекої дії» декілька лекцій (у тому числі початкову та заключну) в 1947–1948
навчальному році для мало чисельної групи старшокурсників на щойно організованому в МВТУ факультеті «Ракетна техніка».
С.П. Корольов безпосередню включився у перепідготовку інженерів різних спеціальностей для роботи у ракетобудівній промисловості. Він сприяв
створенню у провідних технічних вишах країни кафедр для підготовки фахівцівракетників, читав лекції з теорії проектування ракет на Вищих інженерних курсах, що у 1948–1949 рр. були організовані при МВТУ.
Корольов завжди надавав виняткову увагу методичним обґрунтуванням
питань проектування і створення ракет, з вражаючою інтуїцією передбачав
наступні кроки удосконалення ракетних конструкцій. В ескізних проектах ракет, що розроблені в ОКБ, багато сторінок, а іноді цілі розділи та навіть окремі
томи Корольов писав особисто. Так, у «Вступному томі» до ескізного проекту
ракети Р-3 1949 р. «Принципи та методи проектування ракет великої дальності»
на сьомій сторінці є напис: «Виконавець: Головний конструктор Корольов С.П.»
[3, с. 291].
Велике значення мало сприяння С.П. Корольова у викладанні абсолютно
нових курсів щодо проектування, конструкції та балістики ракет. У той час
навчання в інститутах проводилося виключно на німецьких трофейних зразках
ракет, які до 1948 р. вже застаріли. Сергій Павлович поставив мету оснастити
демонстраційні зали трьох інститутів ракетами Р-2, а у подальшому Р-5. Багато
уваги С.П. Корольов приділяв організації курсу лекцій з проектування ракет на
Вищих інженерних курсах, що проводилися в МВТУ в 1951-1952 рр.
Викладацька і наставницька робота С.П. Корольова включала роботу по
створенню навчальних посібників і роботу з аспірантами. У звіті про наукову
діяльність за 1954 р. С.П. Корольов зазначав: «Написані і підготовлені до друку
дві глави спеціального курсу лекцій з ракетної техніки та підготовлений матеріал ще для двох глав» (пункт 3), «Проводилась робота з аспірантами (чотири
людини згідно з їх навчальним планом» (пункт 4) [3, с. 345]. У звіті за 1955 р.
читаємо: «Підготовлений матеріал ще для двох глав спеціального курсу лекцій
по нашій техніці», «Проводилась робота з аспірантами (дві людини), і третій
аспірант успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
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технічних наук» (пункт 6) [3, с. 347]. У звіті за 1956 р. зазначено: «Проводились
заняття з двома аспірантами» (пункт 7) [3, с. 372].
Плідна викладацька діяльність С.П. Корольова дала підстави затвердити
його у статусі професора по кафедрі «Літальні апарати» (1963 р.).
Як викладач і наставник Сергій Павлович Корольов дбав про підростаюче
покоління конструкторів та ракетобудівників. Тому не залишались поза його
увагою питання організації науково-популяризаторської роботи серед молоді.
Показовим є лист «Про принципи пропаганди реактивного руху», що був адресований Якову Перельману — письменнику, автору багатьох популярних книг з
фізики та математики, який з 1913 р. захоплювався ідеями Костянтина Ціолковського, пропагував їх. Корольов дякує Перельману за книгу «Межпланетные
путешествия», яку отримав від нього, а далі розгортає своє бачення щодо популяризації серед молоді знать про освоєння космосу, про реактивний рух: «…
нам треба … створи певну позитивну громадську думку навколо проблеми
реактивної справи, стратосферних польотів, а у майбутньому міжпланетних
подорожей. Потрібна і, звичайно, у першу чергу література. А її немає, за винятком 2–3 книжок, та й то не усюди наявних» [3, с. 52]. Корольов конкретизує
завдання: «… цілком своєчасно буде видавати цілу серію (10-15 шт.) невеличких популярних книжечок з Р.Р. (реактивний рух — автори статті), де у кожній
книзі висвітлювати якесь одне питання, наприклад: «Що таке Р.Р.», «Паливо для
Р.Д. (ракетний двигун — автори статті)», «Використання Р.Д.» тощо, але популярних і у той же час технічних книг, які у подальшому можуть бути замінені
серією більш спеціальної літератури» [3, с. 52-53].
У листі Корольов цікавиться думкою Перельмана: «Мені дуже хотілось би
знати Вашу думку з цього питання і ту конкретну форму, у якій Ви собі уявляєте такого типу літературу. На кого вона має бути розрахована головним чином,
теми, розміри тощо» [3, с. 553]. На завершення теми обговорення Корольов
висловлює бажання, щоб Перельман особисто долучився до цього проекту:
«Можливо, Ви погодились би взяти участь у цій роботі і написати дещо?» [3, с.
553].
Отже, конструкторська і наукова робота С.П. Корольова завжди супроводжувалась його викладацькою та наставницькою діяльністю. Він щедро ділився
знаннями з тими, хто відвідував заняття планерних гуртків, хто разом з ним
конструював ракети, хто вливався в ряди інженерів для роботи у ракетобудівній
промисловості, він дбав про поширення знань про реактивний рух, про конструювання ракет серед підростаючого покоління. С.П. Корольова по праву
можна називати вчителем практичної космонавтики.
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УДК 378:629.7
ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ПОЛЬОТУ» У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Т.В. Лабуткіна,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро,
tvlabut@ukr.net
Запропоновано погляд на загальні принципи викладання профільних навчальних дисциплін програми підготовки фахівця технічної галузі. Ці принципи
обговорюються при представленні дисципліни «Основи теорії польоту», яка
викладається при підготовці фахівців у галузі систем керування ракетнокосмічними літальними апаратами і складними системами на основі угруповань
космічних апаратів, а також об’єктами наземної інфраструктури космічних
систем. Дисципліна «Основи теорії польоту» розглянута у контексті стратегії
підготовки фахівців космічної галузі.
Ключові слова: профільна дисципліна, принципи викладання, підготовка
фахівців ракетно-космічної галузі, дисципліна «Основи теорії польоту»
Предложен взгляд на общие принципы преподавания профильных учебных дисциплин программы подготовки специалиста технической отрасли. Эти
принципы обсуждаются при представлении дисциплины «Основы теории полета», которая преподается при подготовке специалистов в области систем управления ракетно-космическими летательными аппаратами и системами на основе
группировок космических аппаратов, а также объектами наземной инфраструктуры космических систем. Дисциплина «Основы теории полета» рассмотрена в
контексте стратегии подготовки специалистов космической отрасли.
Ключевые слова: профильная дисциплина, принципы преподавания, подготовка специалистов ракетно-космической отрасли, дисциплина «Основы
теории полета»
A view on the general principles of teaching specialized academic disciplines of
the training program for a specialist in the technical industry is proposed. These principles are discussed in the presentation of the discipline "Fundamentals of Flight
Theory", which is taught in the training of specialists in the field of control systems
for rocket and space aircraft and systems based on constellations of spacecraft, as well
as objects of ground infrastructure of space systems. The discipline "Fundamentals of
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the theory of flight" is considered in the context of the strategy of training specialists
in the space industry.
Key words: profile discipline, teaching principles, training of specialists in the
rocket and space industry, discipline "Fundamentals of the theory of flight"
Науково-технічний прогрес швидко змінює світ, виводить позитивні цілі і
задачі людства на нові орбіти. Завдання, які ще вчора здавалися фантастичними
або актуальними у далекому майбутньому, стають звичайними для сьогодення. І
буденне життя, і створення нового вже неможливо представити без сучасних
інформаційних технологій, без новітньої космічної техніки і її практичного
застосування, без мрій, які ведуть за горизонти можливого. Одна з базових
основ, яка є рушійною силою науково-технічного прогресу і дозволяє повноцінно використовувати його досягнення, — сучасна освіта. У тому числі — вища
освіта у галузі технічних або природничих спеціальностей [1]. Освітній процес у
вищому навчальному закладі також стрімко розвивається відповідно до нових
вимог науково-технічного прогресу, прагне забезпечити підготовку фахівця з
більш глибоким рівнем знань і досконалим володінням новими компетенціями
(при цьому обсяг знань і коло компетенцій швидко збільшуються) [2-6]. Сучасний освітній процес стрімко вдосконалюється, застосовує новітні технічні можливості. І вже на новому якісному рівні технічного забезпечення, намагається
залишати головний акцент на особистості людини, зберігати вірність гуманістичним цінностям.
Є багато проблем, які заважають розвитку освітнього процесу, під час
призводять до його недосконалості. Але мета даної роботи не висвітлення перешкод, які іноді уповільнюють розвиток освітнього процесу і обов’язково
будуть подолані, а представити погляд на сучасні принципові, стратегічні підходи до забезпечення опанування студентами технічних спеціальностей навчальних дисциплін. В роботі запропоновано погляд на загальні принципи викладання профільних навчальних дисциплін програми підготовки фахівця технічної
галузі. Ці принципи обговорюються при представленні дисципліни «Основи
теорії польоту», яка викладається при підготовці фахівців у галузі систем керування ракетно-космічними літальними апаратами і системами на основі угруповань космічних апаратів, а також об’єктами наземної інфраструктури космічних
систем. Дисципліна «Основи теорії польоту» розглянута у контексті стратегії
підготовки фахівців космічної галузі.
Коротко охарактеризуємо зміст цієї дисципліни, а далі приділимо увагу
тим підходам, які використовуються при її викладанні. Представлена навчальна
дисципліна «Основи теорії польоту» викладається на другому курсі студентамбакалаврам повної форми навчання і на першому курсі студентам-бакалаврам
94

Аерокосмічна освіта молоді та вузівська наука

прискореної форми навчання. Основний вид літальних апаратів, які вивчаються,
— об’єкти космічної техніки (ракетоносії і космічні літальні апарати). А комплекс задач, які потребують знань матеріалу цієї дисципліни, пов'язаний з космічними об’єктами. В цій дисципліні можна виділити дві основні частини. Перша частина навчального матеріалу дисципліни стосується основ механіки космічного польоту без врахування застосування двигунного устаткування літальних апаратів. Вивчається орбітальний рух космічних апаратів і некерованих
об’єктів природнього і антропогенного походження на замкнених орбітах Землі,
інших планет, або на орбітах супутників планет, а також аналогічні моделі руху
планет навколосонячними орбітами, комет, астероїдів, і, в недалекому майбутньому, може бути, — створеної системи штучних супутників Сонця. Також
йдеться про вивчення незамкнених орбіт (у тому числі для задач «уходу» супутника від центру тяжіння). У загальному випадку замкнені орбіти (еліптичні і
колові, або «майже колові»), незамкнені орбіти (параболічні та гіперболічні)
розглянуті для випадку незбуреного руху у центральному полі тяжіння. Для
замкнених навколоземних орбіт розглядаються і математичні моделі більш
високої точності (враховується не тільки центральна сила тяжіння, а й сили
збурення, спричинені нецентральністю сили тяжіння Землі, впливом атмосфери,
гравітаційних полів Місяця та Сонця та іншими факторами впливу). При цьому
вивчення загальних принципів механіки космічного польоту здійснюється у
прив’язці до практичних задач. Друга частина навчального матеріалу дисципліни стосується питань вивчення руху ракетоносіїв і космічних апаратів під впливом рушійної сили двигунного устаткування. Розглядаються базові моделі, які
описують рух тіла змінної маси, рівняння І.В. Мещерського, представлений
інженерний підхід, запропонований К.Е. Ціолковським, виведена формула К.Е.
Ціолковського, із її застосуванням обґрунтовується ідея багастоходинкового
ракетоносія. І вже для випадку керованого руху складаються математичні моделі різної точності, які визначають рух літальних апаратів космічного призначення (при цьому більша увага приділяється моделям, які описують рух ракетоносія). Матеріал другої частини також тісно прив’язаний до практичних прикладів.
Матеріал лекцій, представлений у презентаціях, які розроблені з таким рівнем повноти математичного обґрунтування (покроковий вивід формул, доведення законів, тощо) і наведення розрахункових прикладів, що за необхідністю
придатний для використання у формі on-line навчання (і пройшов повну апробацію у період років вживання карантинних обмежень під час пандемії). Навчальна дисципліна містить комплекс практичних занять, які передбачають
розв’язок студентом завдань із використанням математичної розрахункової
системи, а також лабораторні роботи, в яких він, використовуючи інструктивний матеріал, має розробити програмні реалізації основних математичних моде95
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лей із застосуванням середовища програмування на мові програмування високого рівню. Алгоритми розрахунків у математичній системі і програмні реалізації
математичних моделей на основі мови програмування високого рівня дозволяють варіювати вхідні данні і здійснювати аналіз відповідних результатів розрахунків.
Далі перейдемо до розгляду основних принципів і підходів, які мають бути застосовані при викладанні профільних дисциплін підготовки фахівців технічних спеціальностей (зокрема — фахівців космічної галузі), а також покажемо
їх на прикладі дисципліни «Основи теорії польоту».
1. Змістове наповнення і послідовність викладання матеріалу дисципліни
в цілому обираються не тільки на основі врахування вже набутої суми знань і
вмінь, міста дисципліни у комплексі дисциплін навчальної програми (не тільки
на основі принципів систематичності і послідовності навчання, які розглядаємо
як необхідні умови). Також великий акцент має робитися на врахуванні вимог
підтримання цікавості до дисципліни і бажанні її опановувати, на досягненні
мети легкого, комфортного «занурення» до предметної області дисципліни, до її
підходів і методів (тобто вже при складанні програми дисципліни мають враховуватися принцип емоційності навчання, доступності навчання, забезпечення
легкості сприйняття). Необхідно підкреслити, що всі названі принципи, наскільки це можливо для індивідуального випадку конкретної дисципліни, мають бути
застосовані вже на етапі вибору послідовності викладання матеріалу дисципліни
в цілому, при складанні її загального плану, при розробці «композиції викладання».
Зокрема, для дисципліни «Основи теорії польоту», враховуючі, що викладається вона на початку навчання, запропонована описана далі послідовність
представлення матеріалу для опанування. Як вже було сказано, перша з двох
частин, на які ми вище розділили матеріал дисципліни, містить обґрунтоване
математично вивчення основ механіки космічного польоту, починаючи с моделі
кеплеровського руху. Ця частина передбачає розгляд задачі двох тіл (в основному обмеженої задачі двох тіл), доведення інтегралів руху та вивід рівнянь
зв’язку між ними, вивід рівняння орбіти, розгляд видів орбіт і їх характеристик,
вивчення зв'язку швидкості із положенням на орбіті, зв'язку положення на орбіті
з часом, доведення законів Кеплера під час розгляду деяких з названих тем,
тощо. Базове літературне джерело для підготовки цих тем, на основі якого розроблені покрокові виводи, — [7]. Підрозділ дисципліни, який містить цей матеріал, достатньо складний для вивчення, але бажано не знижувати планку, зберегти доведення всіх базових формул, всіх положень (а це потребує використання
глибоких знань з вищої математики, теоретичної механіки). Бажано не ставити
цій розділ першим, його складність, занурення у математичні викладки, негати96
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вно вплине на комфортне входження у вивчення дисципліни, знизить цікавість
сприйняття. Тому, якщо рахувати підрозділи першої частини дисципліни у
послідовності викладання, цей розділ йде третім.
Дисципліну «Основа теорія польоту» запропоновано розпочати з розгляду
множини задач, пов’язаних із розрахунком орбітального руху на замкненій
навколоземній орбіті у різних системах координат. Це першій розділ дисципліни. Модель руху супутника кеплеровська, всі основні формули, які використовуються при розрахунках, надані без виводу (беруться студентом «на віру» і
лише у третьому розділі будуть доведені).
Спочатку — опис руху супутника у площині орбіти (розрахунок ексцентричної та істинної аномалій, довжини радіус вектора). Визначення координат у
геоцентричній орбітальній системі, «індивідуальної» для кожного супутника.
Потім перехід до координат геоцентричної екваторіальної системи (вивчаються
загальні правила переходу від одної системи до іншої, на їх основі зі студентами
розраховується матриця переходів між названими системами). Моделювання
руху у площині орбіти потребує надання знань, що центр тяжіння, навколо
якого рухається супутник, розташований в одному з фокусів еліптичної траєкторії, понять радіус-вектору, висоти орбіти, ознайомлення з параметрами орбіти, із використанням яких можна визначити форму і розміри орбіти. І щоб було
цікаво, щоб була можливість мати уяву про оточуючу нас реальність, — приклади значень ексцентриситетів для орбіт планет Сонячної системи, для природнього супутника Землі Місяця, для комет, для орбітальних об’єктів на навколоземних орбітах. Розповідь про те, що об’єкти космічного сміття на еліптичних
орбітах, більшість космічних апаратів на колових (точніше майже колових)
орбітах. Про те, що космічні апарати дистанційного зондування Землі і супутникових навігаційних систем — поки ще тільки на колових орбітах. Космічні
апарати супутникових систем зв’язку, майже всі, — теж на колових, але серед
них можна знайти найти приклади систем на еліптичних орбітах. Це потребує
декілька речень про кожну з названих систем, картинки, приклади. І тут же —
розповідь про класифікацію орбіт космічних апаратів за висотою (низькоорбітальні, середньої висотні, високоорбітальні), про природні фактори (атмосфера,
першій та другий радіаційні пояси Ван-Аллена), що враховуються додатково
при виборі висоти орбіти, яка головним чином обирається на основі цільових
задач космічного апарату. І все це — коротко, з врахуванням появи цієї інформації у інших дисциплінах, де вона може бути представлена більш глибоко. Але
за розум заціпилися, уява створена, повна картина короткими мазками представлена.
І вже перехід до нерухомої у просторі (інерціальної) геоцентричної екваторіальної системи координат із використанням кутів довготи висхідного вузла,
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аргументу перигею, нахилу орбіти. Визначення цих кутів і тут же класифікація
орбіт за нахилом (полярні, екваторіальні, похилі прямі і похилі зворотні). Розповідь про те, чому не будуть використовувати у супутникових системах суворо
полярні орбіти (тільки квазіполярні), приклади систем на похилих орбітах, на
екваторіальних орбітах, коротко про найбільш відому і застосовану орбіту —
геостаціонарну. Тощо… А потім, моделюючі рух пари орбітальних об’єктів в
геоцентричній екваторіальній системі, розрахунок поточної відстані між ними.
Аналіз графіків зміни цієї відстані у залежності від значень орбітальних параметрів пари супутників, які розглядаються. А далі — задачі, які потребують визначення координат у координатній системі, що «прив’язана» до Землі. Знайомство
з гринвіцькою системою координат. Розрахунок студентами матриці переходу
від геоцентричної екваторіальної системи до гринвіцької. Після розрахунку
координат супутника (наприклад — космічного апарату) у Гринвіцькій системі
— розгляд понять підсупутниквої точки, траси супутника. Використання координат гринвіцької системи для розрахунку траси, аналіз форми траси у залежності від параметрів орбіти супутника. Координати підсупутниквої точки у геоцентричній і геодезичній полярних системах координат. Моделі земного сфероїду
і земного еліпсоїду, загальний земний еліпсоїд, референц еліпсоїд. Зона видимості космічного апарату з поверхні Землі або зона, яку космічний апарат «бачить» на поверхні Землі. Тощо… І знов таки, все короткими «мазками», з розумінням того, що до цих питань ще повернуться при вивченні інших спеціальних
дисциплін. Потім задачі, які потребують моделювання руху супутників в системі координат, початок якої знаходиться у точці розташування наземної станції
(наприклад у пунктовій топоцентричній системі координат). Алгоритм переходу
до координат цієї системи, розгляд задач наведення на космічний апарат гостро
спрямованих наземних антен супутникового зв’язку і задач наведення наземних
пристроїв спостереження орбітальних об’єктів. А ще низка задач, які потребують розраховувати координати одного супутника у системі координат, яка
прив’язана до центру мас іншого супутника (наприклад, у барицентричній орбітальній системі координат). Це задачі реалізації міжсупутникового зв’язку,
задачі спостереження орбітальних об’єктів орбітальними засобами (встановленими на космічних апаратах).
І (вже перевірено!) не одноразово під час вивчення всіх перелічених тем,
при розгляді всіх задач першого підрозділу можна почути питання про те, як
отримані формули, які використовуються у розрахункових алгоритмах, чи будуть вони доведені, чи будуть більш уважно розглянуті. І можна твердо обіцяти,
що більш глибоке вивчення, з виводом формул, доведенням основних законів
ще попереду у рамках цієї ж дисципліни! І можна говорити, що буде складно,
але без сумнівів, всі складнощі будуть подолані! І можна разом очікувати, коли
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вже відбудеться вивчення цього матеріалу у третьому підрозділі першої теми,
про який розповідалося вище. А знов нагадування, що все що вивчено, — це
підґрунтя для вивчення інших дисциплін, які будуть присвячені складним задачам керування космічними апаратами та системами з космічних апаратів, задачам реалізації цільових функцій космічних апаратів, задачам проектуванні супутникових систем різного призначення.
Ми приділили таку увага початку вивчення дисципліни, щоб показати, як
відбувається «занурення» до її задач, привчання до її підходів і методів, формування прагнення йти далі, пізнати теоретичне підґрунтя вивчених розрахункових алгоритмів, піднятися до висот більш глибоких знань. І ще буквально декілька речень — про другий підрозділ першого блоку. Другий підрозділ присвячений вивченню збуреного руху супутників на орбітах Землі. Всі формули і
розрахункові алгоритми знов без виведення. Дається поняття оскулюючої орбіти, сидеричного і драконічного періодів обертання. І при цьому поєднується
представлення алгоритму розрахунку поточних значень орбітальних параметрів
на основі системи рівнянь у оскулюючих елементах і ознайомлення із спрощеними формулами розрахунку параметрів збуреної орбіти, представленими,
наприклад у літературному джерелі [8]. Саме на основі цих спрощених формул
легко показати, розглядаючи збурення, спричинені несферичністю Землі, вікові
і періодичні зміни значень орбітальних параметрів, залежність знаку і «швидкості» вікових змін від інших параметрів орбіти, тощо… І можна наочно показати
на простих моделях, як десятки, сотні, тисячі космічних апаратів рухаються
навколоземними орбітами, а їх орбітальні площини повільно розвертаються
навколо вісі Землі, і ще багато особливостей орбітального руху у навколоземному просторі.
2. Вже з початку навчання ставиться вимога забезпечити вміння глибокого
теоретичного обґрунтування моделей об’єктів, які розглядаються при вирішенні
задач створення і експлуатації зразків техніки, розрахункових алгоритмів, методик
проектування і аналізу. Серед компетенцій, які забезпечує підготовка сучасного
фахівця технічного профілю, — вільне володіння методами природничих дисциплін при розв’язку технічних задач. Стратегія викладання матеріалу дисципліни
(повною мірою потужно — починаючі з третього її підрозділу) спрямована на
розвиток цієї компетенції. Складні виводи формул, доведення законів робить
студент із викладачем, використовуючи методи вищої математики, теоретичної
механіки. І це велика можливість ще раз оновити і закріпити знання з цих розділів
науки, відчути їх велич як інструменту, призначеного для моделювання і аналізу
природничих процесів та вирішенню технічних задач. Якщо навчання реалізується off-line, спочатку викладач робить це на дошці з повторенням студентом у
зошити (студент тільки вчиться роботи виводи). Потім процес пришвидшується
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— здійснюється спільний з викладачем аналіз ретельно, кроками розписаного
процесу виводу, представленого у комп’ютерній презентації (якщо викладання
відбувається on-line, необхідні спеціальні прийоми щодо забезпечення звикання
студента до виводу формул тільки із застосуванням презентації). У обох випадках,
особливо у другому, дуже важливо додаткове представлення виводу у методичних
матеріалах, які після лекції можуть бути переглянуті, доопрацьовані студентом
самостійно. А ще дуже важливо періодичне нагадування тих правил, моделей і
методів, які використані при виводі. Це легко зробити із застосуванням презентації (дуже часто на тому ж слайді, що і вивід).
3. Кожна дисципліна навчання, на сам перед, дисципліна за профілем підготовки, має бути розроблена у відповідності до стратегії комплексного підходу
до формування бачення тенденцій розвитку галузі як одної з важливіших компетенцій фахівця з технічною освітою (у тому числі — інженерного або наукового працівника космічної галузі, творця космічного майбутнього людства) [9].
У роботі [9] набуття цієї компетенція розглядалося як стрижнева основа навчання. Відзначалася важливість комплексного поєднання формування бачення
цієї стратегії при викладанні різних видів оглядових дисциплін (які викладаються і на початку програми підготовки фахівця, і при узагальненні на підсумкових
етапах навчання) і забезпечення «наскрізного» процесу її формування, якій
базується на введенні і представленні студенту відповідної контекстної інформації у кожній дисциплін, на спонуканні до її аналізу, до прагнення самостійно
знайти і опанувати додаткову інформацію. У дисципліні «Основи теорії польоту» для використання такого підходу може бути відведено значне місце. Приклади орбітального руху, прив’язані до конкретних реалізацій космічних апаратів, супутникових систем різного призначення, розглядаються на фоні формулювання проблеми насиченості космічного простору рухомим об’єктами (космічними апаратами і об’єктами космічного сміття), можуть бути торкнутими з
точки зору створення глобальних наземних і орбітальних систем спостереження
множини орбітальних об’єктів у навколоземному космосі. Розгляд моделі руху
ракетоносія, вивчення підходів до обґрунтування параметрів багатосходинкової
ракети — це, знов таки, можливість навести приклади зразків цієї техніки, відзначити сучасні напрямки її розвитку. Про кожний приклад — не багато, декілька речень, використовуючи інформацію, представлену на слайдах презентації.
І разом — це можливість сказати студенту про низку дисциплін, у яких питання,
порушені у дисципліні «Основи теорії польоту» будуть розглянуті глибше,
запропонувати очікування цього. Параметри для розрахунків на практичних
заняттях і лабораторних роботах обираються такими, які відповідають конкретним зразкам техніки, аналіз результатів розрахунків вписується у загальну концепцію аналізу глобальних стратегій розвитку.
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4. Вивчення будь якої профільної дисципліни має стати одночасно великою
можливістю поширити світогляд, розвивати систему глобальних знань у предметній області дисципліни та пов’язаних з нею областях,а також у прив’язці до глобального світового розвитку науки і техніки. На сучасному етапі, коли повною
мірою використовується потенціал комп’ютерних презентацій навчального матеріалу, з’являється велика можливість для цього. Кожен слайд може нести в собі
багато різнопланової інформації. Слайд з виводом (частиною виводу) формули
може містити картинки з «фонову» інформацію (об’єкт ракетно-космічної техніки,
орбітальні тіла сонячної системи, об’єкт «прибулець» з іншої галактики, який
«подорожує» Сонячною системою, тощо). При цьому контекстна прив’язка або
тісна (тоді зупинка на картинці і можливість щось розповісти про представлене
зображення, якось виділити його у зв’язку з викладанням матеріалу), або слабка,
наприклад, просто зразок космічного апарату при вивчені замкнених орбіт, або
зразок ракетоносія при вивченні руху тіла змінної маси (тоді зображення може
бути зовсім не виділено лектором, або названо з деякою інформацією, наприклад
про виробника, або про час створення, тощо). Зупинка на таких зображеннях дає
можливість відпочинку між блоками математичних виводів і аналізом їх результатів, розташування цих зображень на слайдах підібрано відповідно. З одного боку
такий підхід полегшує сприйняття матеріалу, а з іншого — значно збільшує об’єм
інформації, яку може засвоювати студент. Іноді додатковій, «фоновій» інформації
присвячені окремі слайди, тоді це більш розгорнуте наведення контекстно
прив’язаних історичних фактів або порівняння декількох варіантів технічних
рішень, тощо. І знов працює принцип емоційності — вивчення має бути цікавими,
викладений матеріал має кликати за собою до подальшого отримання знань. А
іноді — давати можливість для філософських міркувань. Дивляться з портретів
Миколай Коперник і Тихо Браге, і гадаєш про розвиток думки людини, рух науки
вперед. Розумієш, що вже в давні часи великою рушійною силою її розвитку були
експериментальні дані, наприклад, — зафіксовані спостереження Тихо Браге.
Дивуєшся, яку велич думки необхідно мати, на яких геніальних попередників
спиратися, щоб зробити узагальнення наявної інформації, і, відштовхнутися від їх
дещо помилкових суджень, сформулювати закони руху планет, як це зробив Йоганн Кеплер. А ось їде не велосипеді уздовж маленьких старих дерев’яних будинків К.Е. Ціолковський, і є в нього листки паперу, письмові приналежності та книги
(нема сучасної комп’ютерної техніки, нема високотехнологічного лабораторного
устаткування), а є думки, які рвуться до зірок на благо людства, є велике натхнення. І пропонує він оригінальні постановки задач, створює прості і геніальні формули, які з повагою застосовують інженери і в наші дні. А ось мріє про зорі і нові
космічні рубежі Роберт Годдард, стоячи біля макету своєї ракети. Письменникфантаст Артур Кларк у роки першої світової війни у журналі англійських радіоа101

Аерокосмічна освіта молоді та вузівська наука

маторів обґрунтовує переваги використання системи супутників на геостаціонарній орбіті для людства, яке ще не подолало окови земного тяжіння. Дивиться
мудрим поглядом М.К. Янгель, який очолив створення геніальних розробок ракетної техніки Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне». Відривається від Землі надійний, працьовитий ракетоносій-красень «Зеніт», такий
схожий на красивий олівець. Ракета Falcon9 несе десятки супутників на їх навколоземні орбіти. І вже створюються новітні проекти практичного використання
Земних орбіт, колонізації Місяця та Марсу…
5. При викладанні будь якої дисципліни мають бути присутні аспекти виховання. Особливо це стосується викладання фахових дисциплін програми
підготовки фахівців технічного профілю. Вчений і інженер, творець майбутнього (а вчений і інженер космічної галузі — творець передових космічних технологій, які змінюють світ, розробник місій щодо засвоєння нових рубежів всесвіту!), має завжди відчувати велику відповідальність за результати своєї діяльності, базуватися на ідеалах добра, правди, розуміння життя і щастя іншої людини
як вищої цінності, створювати і застосовувати новітнє на благо людства. При
викладанні дисципліни «Основи теорії польоту» акцентується увага на прикладах величі наукової думки людини, на проривних дослідженнях, які змінюють
світ, на розробках колективів, які ведуть розвиток науки і техніки світу вперед.
Називаються сучасні проблеми техногенного походження (у тому числі — проблема засмічення навколоземного простору). Наголошується на великій відповідальності інженера та вченого перед світом.
6. Кожна дисципліна з підготовки фахівця технічного профілю, наскільки
це можливо за обсягом часу, має навчати застосовувати готові програмні продукти і створювати програмні реалізації розрахунків самостійно. Комплекс практичних занять і лабораторних робіт, розроблений для дисципліні «Основи теорії
польоту», дозволяє навчитися розв’язку її задач із застосуванням комп’ютерної
техніки. Він спрямований на розвиток навиків студентів із використання готових програмних продуктів і створення своїх.
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УДК 001.18
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ФОРУМАХ ТА НАВИЧКИ КОМАНДНОЇ
РОБОТИ
Т.П. Мандрика, викладач; О.А. Галевич, викладач; В.В. Попова, викладач
Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро,
tmandrika80@ukr.net
Аннотация. Рассмотрено участие студентов в форумах, групповые разработки.
Ключевые слова: групповое, дистанционное образование, групповые разработки.
Анотація. Розглянуто участь студентів у форумах, групові розробки.
Ключові слова: групова, дистанційна освіта, групові розробки.
Annotation. Participation of students in forums, group development is
considered.
Key words: group, distance education, group development.
Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» навички
командної роботи демонструють при виконанні лабораторних занять та участі у
хакатонах.
На базі Noosphere Engineering School в жовтні 2018 року в м. Дніпро
вiдбувся NASA Space Apps Challenge — мiжнaрoдний щoрiчний хaкaтoн. Головна мета проведення заходу — використовувати космічні технології для вирішення проблем на Землі. Локальний організатор NASA Space Apps — ГО «Асоціація Ноосфера».
Серед учасників була команда студентів коледжу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», яка продемонструвала навички групової роботи,
захист роботи перед членами журі — в майбутньому набутий досвід допомагає
при захисті курсового, дипломного проєкту. В 2019 році серед 200 учасників
було 20 студентів талановитої молоді фахового коледжу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», які представляли шість команд, до участі були
запрошені студенти третього та четвертого курсів.
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З 03 до 05 жoвтня 2020 року в режимі онлайн-формату у Дніпрі вiдбувся
NASA Space Apps Challenge. Учасниками хакатону втретє були студенти коледжу. Відкриття заходу відбулося на платформі Zoom.
Під час безперервної роботи над проєктом учасники мали змогу поспілкуватися онлайн з менторами та поринути у неймовірну атмосферу форуму. Студенти групи ПЗ-17-1 спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Войцехов Микола, Волков Степан, Коваленко Артем, Гумбін Микита працювали
над інформаційним проєктом щодо вивчення космічних об’єктів, використовуючи мову програмування С++.
Сьогодні студенти працюють над новими темами та готуються до участі у
хакатоні, який відбудеться 2-3 жовтня 2021 року.
Студентська молодь завжди має змогу перевірити свої здібності командної
роботи беручи участь в форумах.
В листопаді 2019 року на базі Noosphere Engineering School в м. Дніпро
проходив четвертий космічний турнір STAR TRACK 2019. Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» в складі двох груп демонстрували
свої розробки журі та злагодженість команди.
21 листопада 2020 року пройшов 5-й Star Track.
Команда студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»
групи ПЗ-17-1 Войцехов Микола, Волков Степан, Коваленко Артем, Гумбін
Микита підготували та презентували проєкт за напрямом Freestyle.
Волков Степан презентував рішення команди 21 листопада 2020 року на
пітчинг-сесії, акцентуючи увагу на можливості студентів ІТ-направлення у
створенні програмних продуктів та їх використанні при проведенні профорієнтаційної роботи серед підростаючого покоління у галузі аерокосмічної освіти.
Участь у форумі допомогла кожному учаснику виділити основні цінності
команди, формувати позитивний емоційний клімат у колективі.
Цього року в кінці листопада творча молодь коледжу матиме змогу продемонструвати свої розробки на 6-му Star Track.
IT-Universe освітня платформа яка дає можливість студенту творчо розвиватися, правильно розподіляти час при виконанні тестових завдань, адаптуватися до дистанційного навчання.
Студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» при вивчені дисципліни «Групова динаміка і комунікації» мають змогу брати участь у
конкурсі «Управління IT-проєктами». Попередньо студентові дається тренувальне тестування. Вразі набрання 80% правильних відповідей тренувального
тестування учасник допускається до участі першого туру конкурсу, який проходить в режимі on-line. В 2019 році дев’ять студентів приймали участь у конкурсі, двоє з яких були запрошені до участі у фіналі до міста Київ.
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Активну участь у конкурсі «Управління IT-проєктами» в режимі on-line
взяли студенти в 2020 році. Так двадцять п’ять учасників, студенти четвертого
курсу змагалися між собою та з студентами університетів, коледжів України. До
фіналу було запрошено чотири студента. Найбільша кількість учасників у конкурсі в 2021 році — сорок студентів. На фінальне змагання було запрошено
чотири студента.
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.
Мотивацією для набуття професійних навичок студентами спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення», є вихід за межі освітнього закладу ‒
участь у хакатонах, олімпіадах, де потребується виконання ІТ-проєктів командою учасників, захист робіт перед модераторами конкурсів.
Сучасний коледж повинен не лише надавати фундаментальну базу знань,
а й формувати певні компетентності, орієнтувати на потреби ринку праці, на те,
щоб молодь відповідала вимогам роботодавців, створити сприятливе освітнє
середовище для здобуття студентами повноцінної сучасної освіти та власної
самореалізації з подальшим навчанням у університеті, академії.
Інформаційні ресурси
1. ІТ-Олимпіада. Режим доступу.: "IT-Universe"
https://it-universe.org/ua/2021/IT-Olympics/
2. SoftServe. Режим доступу.:
https://career.softserveinc.com/uk-ua/technology/course/
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УДК 66.001.5:693.546
ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ 3D-ДРУКУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
НА МІСЯЦІ
С.В Шатов1, д.т.н., доц., М.В. Савицький1, д.т.н., проф.,
Г.П. Євсєєва1, д-р з держ.упр., проф., Г.Г. Осиновий2, к.т.н.,
О.С. Лиходій1, к.т.н., доц.
1
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
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Статья
посвящена
возведению
промышленноисследовательской базы на Луне технологией 3D-печати с использованием
лунного грунта — реголита.
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Анотація. Стаття присвячена зведенню промислово-дослідної бази на Місяці за технологією 3D-друку з використанням місячного ґрунту — реголіту.
Ключові слова: база на Місяці, 3D-друк, технологічні комплекси, місячний ґрунт.
Abstract. The article is devoted to the construction of an industrial research
base on the Moon using 3D printing technology using lunar soil — regolith.
Keywords: base on the Moon, 3D printing, technological complexes, lunar soil.
Постановка проблеми. У наші дні людство впритул наблизилося до вирішення питання освоєння далекого космосу. Наявний науково-технічний потенціал зараз вже дозволяє відправляти розвідувальні місії за межі сонячної системи. Місяць як найближчий об'єкт сонячної системи в найближчому майбутньому стане полігоном для відпрацювання нових космічних технологій безпосередньо пов'язаних зі створенням на Місяці постійно діючої бази. З огляду на
важливість і актуальність цього питання ДП «КБ «Південне» та ДВНЗ ПДАБА
наряду з закордонними фахівцями розробили проєкти (рис. 1) створення промислово-дослідних баз на планетах Сонячної системи [1, 2].
Мета дослідження. Аналіз існуючих проектів використання технологічного обладнання для зведення місячної бази та розробка пропозицій зі створення мобільних комплексів 3D-друку конструкцій бази на Місяці.
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Виклад основного матеріалу. Передбачається, що на початковому етапі
розгортання місячної бази всі її елементи будуть доставлятися з Землі. Після
того, як буде створена місячна база мінімальної конфігурації, яка дозволить
забезпечити перебування людини на Місяці, впритул постане питання створення виробничих і житлових модулів місячної бази (рис. 1) з використанням місцевих ресурсів. Це також пов'язано з високою ціною доставки корисного вантажу на поверхню Місяця, ціна одного кілограма корисного вантажу, що доставляється на поверхню Місяця коштує не менше 40 тисяч доларів США.
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Рис. 1. Проєкти промислово-дослідних баз:
а, б — на Місяці; в, г — на Марсі; д — ДП «КБ «Південне»; е — ДВНЗ ПДАБА
У результаті науково-розвідувальних місій виконаних на поверхню Місяця, на Землю було доставлено близько трьохсот кілограм місячного ґрунту і
місячних порід. З'ясувалося, що поверхня Місяця покрита шаром реголіту, тому
його застосування як конструкційного зовнішнього теплозахисного матеріалу
стає особливо актуальним, враховуючи значні перепади температури на поверхні Місяця. Низька теплопровідність дозволяє йому утримувати тепло всередині
модулів [3]. За своєю хімічною природою реголіт є алюмосилікатом, але в морських породах Місяця (базальт) більше заліза і магнію, а в материкових (анортозитах) — кальцію і магнію. Дані про будову місячного ґрунту і порівняльний
аналіз із земними аналогами широко представлені в наукових публікаціях [4, 5].
Шар реголіту може мати товщину від декількох сантиметрів до десятків метрів.
З огляду на схожість місячних і земних гірських порід, розвиток місячної
будівельної індустрії може відбуватися із застосуванням технологій використо108
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вуваних на Землі [6]. Проаналізувавши можливості зведення будівельних конструкцій на Місяці на основі морського реголіту (аналога земного базальту),
можна виділити найбільш перспективні:
- використання 3D-принтера для створення блоків з місячного ґрунту,
наприклад наплавленням місячного ґрунту за допомогою сонячної
енергії на нарощувану поверхню;
- кам'яне лиття, в результаті якого отримуємо високотемпературний матеріал на основі реголіту, що відрізняється високою стійкістю до
космічної радіації і мікрометеоритів.
Для цих технологій складовою частиною є 3D-принтери [6, 7], які в умовах Місяця (рис. 2) повинні відповідати ряду вимог:
- бути мобільними та мати власну ходову частину, що дозволяє принтеру переміщуватися під час друкування конструкцій, долати перешкоди рельєфу місцевості та розташовувати його в захисних спорудах
при зберіганні;
- забезпечувати друкування споруд в цілому та окремих будівельних
конструкцій;
- бути універсальними та адаптуватися до зміни технологічних режимів
друкування;
- мати дистанційне керування та автономне джерело живлення.
Перед початком друкування споруд будівельний майданчик підготовлюють до використання принтера: допоміжною технікою (навантажувач, бульдозер) планують поверхню (рис. 2, а); встановлюють обладнання для приготування та подачі реголіту у принтер.
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Рис. 2. Використання 3D-принтерів для умов Місяця:
а — загальне розташування основного та допоміжного обладнання на
виробничому майданчику; б — принтер на спеціальній ходовій частині;
в — принтери різноманітного виконання на колісному ході;
г — макет надрукованої споруди
У залежності від виду та обсягу друкування встановлюють необхідну кількість принтерів (рис. 2, в) та зводять об’єкти. У разі друкування окремих

будівельних конструкцій (рис. 2, б), отримані вироби використовують
для монтажу споруд. Після використання принтерів їх встановлюють в захисні споруди для запобігання від зовнішніх впливів (метеоритів).
У зв’язку з необхідністю переміщення принтерів, зокрема по поверхні Місяця, їх ходова частина повинна забезпечити надійну роботу цих систем з метою
стійкого положення обладнання. Аналіз пропозицій та використання на Місяці й
Марсі планетоходів показав, що найбільш поширеними їх ходовими частинами
є колісні (рис. 3, а, б, в) та гусеничні рушії (рис. 3, г).
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Рис. 3. Варіанти виконання планетоходів:
а, б, в, — колісного типу; г — гусеничний; д — модульного типу; е — колісного
типу з додатковими ракетними двигунами
У конструкціях планетоходів передбачається виконання ходової частини у
вигляді коліс з незалежною їх підвіскою відносно платформи (рис. 3, в, г), що
дозволяє пересуватися цим засобам по перешкодам. У конструкціях планетоходів модульного типу ДП «КБ «Південне» (рис. 3, д) передбачається встановлення необхідної кількості рушіїв.
За пропозицією ДВНЗ ПДАБА планетоходи доцільно оснащувати комбінованими рушіями — колісним та ракетним, для подолання перешкод та знач111
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них відстаней переміщення (рис. 3, е). На платформах планетоходів планується
встановлення 3D-принтерів.
Висновки.
1. Зведення промислово-дослідної бази на Місяці доцільно за технологією
3D-друку з використанням місячного ґрунту — реголіту.
2. У якості технологічного обладнання, зокрема 3D-принтерів, раціонально використовувати мобільні пристрої з власною ходовою частиною. Запропоновано конструктивне виконання мобільних 3D-принтерів.
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИОГЕННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
МНОГОКРАТНОГО ЗАПУСКА
О.М. Мінай,
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
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Аннотация. В докладе автором рассмотрена проблематика реализации
космических проектов связанных с применением в ходе освоения ближнего и
дальнего космоса двигательных установок на экологически чистых криогенных
компонентах топлива и топливных хранилищ для их дозаправки. Приведены в
хронологическом порядке: реализованные проекты, прошедшие стадию экспериментальной отработки и планируемые к реализации. Выявлены критические
технико-экономические проблемы препятствующие широкому применению
криогенных двигательных установок на космических летательных аппаратах с
длительным сроком эксплуатации и необходимостью многократного включения
двигателя в условиях микрогравитации.
Ключевые слова: экология, криогенные топлива, криогенная двигательная установка, микрогравитация, капиллярные заборные устройства, многократный запуск двигателя.
Анотація. У доповіді автором розглянуто проблематику реалізації космічних проектів пов'язаних із застосуванням в ході освоєння ближнього і далекого
космосу рушійних установок на екологічно чистих кріогенних компонентах
палива, та паливних сховищ, для їх дозапраки. Наведено в хронологічному
порядку: реалізовані проекти, що пройшли стадію експериментального відпрацювання і заплановані до реалізації. Виявлено критичні техніко-економічні
проблеми, що перешкоджають широкому застосуванню кріогенних рушійних
установок на космічних літальних апаратах з тривалим терміном експлуатації і
необхідністю багаторазового запуску двигуна в умовах мікрогравітації.
Ключові слова: екологія, криогенні палива, кріогенна рушійна установка,
мікрогравітація, капілярні забирачі, багаторазовий запуск двигуна.
Annotation. In the report, the author considered the problems of the implementation of space projects associated with the use of propulsion systems on environmentally friendly cryogenic propellants during the exploration of near and deep space and
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propellant storehouses for their refuelling. Given in chronological order: completed
projects that have passed the stage of tests and are planned for implementation. Critical technical and economic problems have been identified that prevent the widespread
use of cryogenic propulsion systems on spacecraft with a long service life and the
need to repeatedly turn on the engine under microgravity conditions.
Keywords: ecology, cryogenic propellants, cryogenic propulsion system, microgravity, capillary intake devices, multiple engine start-ups.
В настоящее время острую актуальность приобретают проекты: исследования ближнего и дальнего космоса, изучения и освоения планет и тел Солнечной системы (Луны, Марса, Солнца, планетарных спутников, астероидов и др.).
Для чего потребуется создание [1]:
- исследовательских и наблюдательных спутников;
- космических буксиров многоразового использования;
- космических челноков для доставки людей и грузов, имеющих возможность посадки на планету и возврата на орбитальную станцию;
- длительно эксплуатируемых инфраструктурных объектов: космических и орбитальных станций различной направленности;
- орбитальных топливохранилищ.
Наряду с этим обостряются экологические проблемы, связанные с вредным воздействием на окружающую среду большинства применяемых в ракетнокосмической отрасли видов твердого и высококипящего топлива. Это приводит
к необходимости создания космических летательных аппаратов (КЛА), использующих двигательные установки (ДУ) на экологически чистых криогенных
компонентах топлива, одним из которых является жидкий кислород (liquid
oxygen — LOx) [2]. Применение LOx в ДУ КЛА в качестве окислителя, помимо
снижения вредного воздействия на окружающую среду, позволяет увеличить
массу выводимой полезной нагрузки (ПН) при его комбинации с ракетным
керосином (rocket propellant 1 — RP-1), жидким метаном (liquid methane —
LCH4) или жидким водородом (liquid hydrogen — LH2) из-за более высокого
значения удельного импульса по сравнению с КЛА на твердых или высококипящих топливах.
Это ставит разработку систем и узлов, обеспечивающих работу криогенных ДУ, в авангард мировых космических исследовательских программ, призванных стимулировать развитие технологий в данном направлении [3].
Очевидно, что при реализации вышеперечисленных проектов заправка
КЛА с криогенной ДУ на орбитальных топливохранилищах и их эксплуатация
будет происходить в условиях микрогравитации. Поэтому, топливные баки
космических станций, топливохранилищ и КЛА будут оснащены капиллярными
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заборными устройствами (КЗУ), принцип работы которых основан на силах
поверхностного взаимодействия, преобладающими в условиях микрогравитации.
КЗУ станут ключевым конструктивным элементом, обеспечивающим перекачку топлива из орбитальных топливохранилищ в баки КЛА и запуск их ДУ
в условия микрогравитации, обладая работоспособностью при больших количествах циклов «заполнения — опорожнения» и при длительном активном периоде работы в космосе.
Первой попыткой применения сетчато-канального КЗУ для обеспечения
повторного запуска ДУ в условиях микрогравитации без использования дополнительной системы инерционного осаждения КТ в баках с криогенным топливом стал РБ «Centaur». Для этого были разработаны и прошли ЭО топливные
накопители (пусковые корзины) для баков LOx и LH2
На рисунке 1 приведена конструктивная схема КЗУ бака LOx и бака LH2
РБ «Centaur».

а)
б)
Рис. 1. Конструктивная схема КЗУ бака LOx (а) и бака LH2 (б) РБ «Centaur»
В ходе разработки КЗУ РБ «Centaur» (в период с 1974г. по 1979г.) был
проведен ряд экспериментов, определяющих поведение криогенной жидкости
при низком значении гравитации [4]. Также по результатам экспериментальной
отработки (ЭО) на криогенном испытательном стенде был предложен ряд модификаций первоначальной конструкции, которые в последующем не были
реализованы [5], [6].
Завершающим этапом в разработке конструкции КЗУ стали летные испытания в составе РБ «Centaur». В ходе испытаний разработчики РБ «Centaur»
применили новаторский подход [7]. Для уменьшения стоимости проекта они
предложили оснастить прототипом КЗУ серийный РБ, который имел отдельную
систему инерционного осаждения компонента топлива (КТ) при помощи жид116
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костных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ). ПН, а точнее ее масса, и
полетное задание выбирались таким образом, чтобы после его выполнения в
баках оставалось бы такое количество КТ, которого было бы достаточно для
проведения цикла испытаний. После вывода на орбиту ПН, во время которого
использовалась вспомогательная ЖРДМТ, РБ, оснащенный комплексом измерительной аппаратуры, становился объектом экспериментального исследования,
в ходе которого определялись основные параметры работоспособности КЗУ [8].
Однако в дальнейшем РБ «Centaur» эксплуатировались без применения
КЗУ [5].
Второй попыткой применения сетчато-канального КЗУ был советский ОК
«Буран», единственный пуск которого состоялся в ноябре 1988г. Он был оснащен ДУ реактивной системы управления (РСУ), в качестве топлива использующей LOx и LH2. При помощи автоматически запускаемой в условиях микрогравитации РСУ ОК «Буран» совершал маневры на низкой околоземной орбите, а
после паузы и повторного включения ДУ РСУ в автоматическом режиме совершал снижение в плотные слои атмосферы и посадку на Землю [5].
На рисунке 2 приведена конструктивная схема КЗУ для бака LOx ОК «Буран».

Рис. 2. Конструктивная схема КЗУ бака LOx ОК «Буран»
Третьей попыткой приобретения полетного опыта с применением КЗУ
для автономной передачи криогенного сверхтекучего гелия (SFHe) между
двумя емкостями (Дьюарами) в условиях микрогравитации стало выполнение
исследовательской программы SHOOT («superfluid helium on-orbit transfer») в
рамках миссии STS-57 космического челнока «Endeavour», запущенного в
июне 1993г. [9].
На рисунке 3 приведена конструктивная схема и фотография двух Дьюаров, участвующих в экспериментах по программе SHOOT.
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а)
б)
Рис. 3. Конструктивная схема (а) и фотография (а) двух Дьюаров участвующих в
экспериментах по программе SHOOT
Одной из целей, проводимых по программе SHOOT экспериментов, была
демонстрация автономной передачи SFHe между двумя Дьюарами в условиях
микрогравитации с заданными параметрами массового расхода, что достигалось
путем разделения фаз SFHe и нормального гелия с помощью сеточно-канальных
КЗУ различных типов.
Евросоюзом при проведении проектно-конструкторских работ в рамках
создания космической ступени A5ME (РН Ariane 5), оснащенной новой криогенной ДУ VINCI (LOx и LH2), обладающей возможностью многократного
запуска, была проведена ЭО масштабных моделей баков, как на стендах невесомости, так и в условиях затяжного баллистического полета.
В рамках ЭО 27 ноября 2011 г. была запущена ракета-зонд TEXUS 48 с
двумя экспериментальными модулями для отработки управления криогенным
топливом (LOx и LH2) в баках разрабатываемого РБ A5ME с помощью сетчатоканального КЗУ. В течение 6 минут баллистического полета на моделях баков
LOx и LH2 (М 1:10) было отработано большое количество экспериментальных
задач, демонстрирующих возможности выбранных концептуальных схем в
условиях микрогравитации. При этом в качестве экспериментальной жидкости в
обоих экспериментальных модулях использовался LH2 [10].
В ходе эксперимента отрабатывались операции: слива жидкости из баков,
наполнения баков, нагрева элементов конструкции баков и сброса из них давления. После слива LH2 из баков заполнение накопителей КЗУ осуществлялось с
помощью капиллярных сил поверхностного натяжения. Фаза нагрева при ЭО
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имитировала теплоприток через расходную магистраль от ДУ. Кроме этого
были протестированы различные варианты переохлаждения конструкций КЗУ и
баков в целом.
На рисунке 4 приведена опытная конструкция (ОК) и конструктивная
схема КЗУ бака LOx и LH2 РБ A5ME.

а)
б)
Рис. 4. ОК и конструктивная схема КЗУ бака LOx (а) и LH2 (б) РБ A5ME
Основное отличие конструктивной схемы КЗУ РБ A5ME от примененных
на РБ «Agena» в том, что его накопитель бака LOx может удерживать КТ при
осевом вращении РБ.
В 2006г. проанализировав величины остатков КТ на РБ «Centaur» (РН
«Атласе V»), остающегося после выведения ПН, NASSA было принято решение
о возможности его использования для экспериментального тестирования методов управления криогенными жидкостями в космосе.[12]
В октябре 2009 года ВВС и United Launch Alliance (ULA) провели экспериментальную демонстрацию на модифицированном РБ «Centaur», который
выводил ПН (спутник DMSP-18) с пониженной на 28% массой, в результате
которой, был произведен вылет с орбиты. Эта демонстрация должна была стать
подготовительной к более продвинутым криогенным экспериментам инфузионной терапии, запланированным в рамках программы CRYOTE (разработки на
базе РБ «Centaur» орбитального хранилища криогенного топлива) на 2012-2014
годы [13]. Однако, до настоящего времени, несмотря на большой объём ЭО,
проведенной в земных условиях, программа CRYOTE так и не дошла до стадии
орбитальных экспериментов.
На рисунке 5 приведена концептуальная схема орбитального хранилища
криогенного топлива (программа CRYOTE) с состыкованными для дозаправки
РБ «Centaur» (РН «Атласе V») и РБ DCSS (РН «Delta IV»).
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а)
б)
Рис. 5. Концептуальная схема орбитального хранилища криогенного топлива
(программа CRYOTE) с состыкованными для дозаправки РБ «Centaur» (а) и РБ
DCSS (б)
В настоящее время в стадии разработки находится ряд инновационных
проектов КЛА использующих экологически чистые криогенные виды топлива:
- Компания Eta Space, по контракту с NASSA разрабатывает миссию
LOXSAT-1, как небольшую недорогую ПН для тестирования десятка
критически важных технологий хранения и передачи криогенных данных на орбите и LOXSAT-2 орбитального хранилища топлива (RP-1 и
LOx), предназначенного для дозаправки верхних ступеней нескольких
небольших ракет-носителей. Планируются к выводу на орбиту в 2023г.
и 2025г. РН Electron (компания Rocket lab), соответственно;
- NASA заключила соглашение с компанией SpaceX на изучение вопроса транспортировки ракетного топлива и дозаправки в космосе. В рамках работ над этой задачей SpaceX разрабатывает проект модификации
РН Starship в орбитальное хранилище топлива, со сроком запуска
2024г.;
- Австралийский start-up Space Machines Company разрабатывает космический буксир-топливозаправщик, первый старт намечен на 2022г.
На рисунке 6 приведены концептуальные схемы перечисленных выше
проектов.
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а)
б)
в)
Рис. 6. Концептуальные схемы проектов компаний Eta Space (а), SpaceX (б),
Space Machines Company (в)
Выводы
Активное применение в ходе освоения ближнего и дальнего космоса двигательных установок на экологически чистых криогенных компонентах топлива и
топливных хранилищ для их дозаправки, осложняется необходимостью решения
ряда задач по определению взаимного влияния термодинамических и гидрогазодинамических процессов, протекающих в системах «жидкость — газ» / «твердое тело — жидкость» / «твердое тело — газ» на границе раздела трех фаз, одна из
которых твердое тело, а две другие — жидкость или жидкость с газом и газ.
Решение этих и ряда других задач требует больших временных и материально-технических затрат на проведение расчётно-конструкторских работ, создание ОК и проведение большого объёма ЭО, как на наземных стендах невесомости, так и в условиях орбитального космического полета.
Однако, как следует из приведенных выше материалов, не смотря на то, что
основные исследования действия капиллярных сил в условиях микрогравитации
проводились, как во время летных испытаний (РБ «Centaur», ОК «Буран», STS57 (SHOOT), TEXUS 48 (РБ A5ME)), так и при ЭО ОК с КЗУ на стендах невесомости, получение новых данных для криогенных видов топлива все еще остается
одной из приоритетных задач для мирового космического сообщества [11].
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ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ЗНАНИЯ О КОСМОСЕ КАК ФАКТОР
ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
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имени академика В. Лазаряна,
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В данной статье анализируется значимость и актуальность изучения исторической антропологией как современной философией истории восприятия
психикой человека и общества прошлого знаний о космосе и космонавтике для
релевантного понимания ментально-культурных основ исторических процессов.
Ключевые слова: философия истории, историческая антропология, знания, космос, космонавтика, ментальность, историческая динамика.
У даній статті аналізується значимість і актуальність вивчення історичною
антропологією як сучасною філософією історії сприйняття психікою людини і
суспільства минулого знань про космос і космонавтики для релевантного розуміння ментально-культурних основ історичних процесів.
Ключові слова: філософія історії, історична антропологія, знання, космос, космонавтика, ментальність, історична динаміка.
This article analyzes the significance and relevance of the study of historical anthropology as a modern philosophy of the history of the perception by the human
psyche and society of the past knowledge about space and astronautics for a relevant
understanding of the mental and cultural foundations of historical processes.
Key words: philosophy of history, historical anthropology, knowledge, space,
astronautics, mentality, historical dynamics.
Историческая антропология как современная философия истории является
сферой философской мысли, которая анализирует ментально-культурный горизонт динамики прошлого, ее причин, особенностей и перспектив. Знания о космосе и исследования по исторической антропологии на первый взгляд не взаимодействуют и относятся к различным направлениям научных дисциплин, соответственно общественно-гуманитарных и естественных. Вместе с этим осмысление исторической динамики, которая включает весь объем деятельности че124
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ловека и человечества в прошлом, содержит изучение взаимодействия человека
и социумов с космосом и представлений последних о космических явлениях и
Вселенной, их влиянии на социокультурные и политические процессы.
Взаимодействие человеческой цивилизации на разных этапах её развития
и знаний о Вселенной происходило по ряду направлений:
- Влияние уровня знаний и понимания различных космических объектов
на возникновение и формирование мифологических систем и религиозных верований.
- Строительство сооружений разного масштаба с учетом их ориентации
на знания о космосе и связанные с ними религиозные практики (пирамиды древнего Египта и древних цивилизаций Центральной и Южной
Америки, мегалитический комплекс Стоунхендж).
- Формирование комплексного социально-культурного явления астрологических и паранаучных знаний, которые осуществляли значимое влияние на ментальность и мировоззрение индивидуумов и обществ Античности, Средневековья и последующих эпох, включая современную.
- Генезис и развитие научных знаний о космосе и их значение для динамики общенаучных теорий нового и новейшего времени.
- Создание на основе исследований космоса, естественных и технических дисциплин космонавтики, которая выполняла и выполняет значимые научные, социально-культурные и политические задачи.
Последние три направления взаимодействия человека и социума и знаний
о космосе важны для анализа причин и особенностей развития не только исторических процессов, но и современной общественно-политической динамики. В
этом аспекте актуальным является осмысление значимости знаний о космосе
для формирования ментальности и общественных представлений о мире. Изучение классических и новейших концепций космических исследований в плоскости анализа ментально-культурного измерения причин и сущности динамики
прошлого является важным элементом понимания путей развития и перспектив
постиндустриального общества, и тех социально-политических моделей, которые могут прийти ему на смену.
Исследования исторической антропологией как современной философией
истории психологического и культурного измерения космических исследований
и космонавтики значимо для понимания сущности и перспектив исторической
динамики в социально-психологическом, социально-культурном, политическом
и философском аспектах. Социально-психологический аспект раскрывается в
изучении влияния знаний о космосе на ментальные факторы развития общества.
Социально-культурный аспект заключается в анализе влияния программ исследований космоса на идеологемы, научно-технические и культурные компоненты
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развития обществ и человечества в целом. Политический аспект воплощён в
анализе влияния представлений социума о космических исследованиях и космонавтике на его политическое развитие и геополитические амбиции. Философский аспект раскрывается в осмыслении космонавтики и космических исследований как одной из экзистенциально важных целей развития человека, социума
и человечества.
Исследования в рефлексивном поле исторической антропологии как современной философии истории проблематики восприятия ментальностью обществ прошлого и современности знаний о космосе и о космонавтике стимулирует осмысление философскими и социально-гуманитарными науками общественно-психологических, научно-технологических, культурных и мировоззренческих трендов развития современных стран и мир-системы; актуализирует
анализ ментально-культурного среза глобальных проблем и стратегических
целей развития современной цивилизации.
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УДК 52(091)
АСТРОНОМО-АНТРОПОЛОГІЧНА КОСМОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО
СВІТУ ІІІ-І ТИС. ДО Н. Е.
Г.Ю. Гриценко,
«Науково-дослідний Центр філософських проблем астрономії,
космології та космонавтики при НТУУ «КПІ», м. Київ,
yaropolkbazhaluk@gmail.com
Анотація. Стаття містить результати завершення досліджень «Моделі
Світу» стародавніх цивілізацій. З’ясовано, що «Модель Світу» — це система з
шести математично взаємопов’язаних астрономо-антропологічних рівнянь, які
послідовно трансформуються у рівняння Саросу та 19-річного циклу.
У нашій попередній статті «Астрономо-антропологічна Модель Світу стародавніх цивілізацій», яка опублікована у матеріалах ХV Наукових читань
«Дніпровська орбіта» (2020 р.), розглянуто фрагментарно тільки 4 рівняння
«Моделі Світу», які потребують розширеного пояснення.
Аналізується розпад стародавнього астрономо-антропологічного світогляду на християнський (релігійний) світогляд та науковий світогляд.
Ключові слова: космологія, астрономія, математика, антропологія, Модель Світу, коловорот життя і смерті.
Аннотация. Статья содержит результаты завершения исследований «Модели Мира» древних цивилизаций. Установлено, что «Модель Мира» — это
система из шести математически зависимых астрономо-антропологических
уравнений, которые последовательно трансформируются в уравнения Сароса и
19-летнего цикла.
В нашей предыдущей статье «Астрономо-антропологическая Модель Мира древних цивилизаций», опубликованной в материалах XV Научных чтений
«Днипровская орбита» (2020 р.), рассмотрены фрагментарно только 4 уравнения
«Модели Мира», требующие раcширенного объяснения.
Анализуется распад древнего астрономо-антропологического мировоззрения на христианское (религиозное) мировоззрение и научное мировоззрение.
Ключевые слова: космология, астрономия, математика, антропология,
Модель Мира, круговорот жизни и смерти.
Annotation. The article contains the results of the completion of the research of
the «World Model» of ancient civilizations. It is established that the «World Model»
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is a system of six mathematically dependent astronomical and anthropological
equations that are consistently transformed into the equations of Saros and the 19-year
cycle.
In our previous article «Astronomical and anthropological Model of the World
of Ancient Civilizations», which is published in the materials of the XV Scientific
Readings «Dnipro Orbit» (2020), only 4 equations of the «Model of the World» are
considered fragmentarily, which require awider clarification.
The fall of the ancient astronomical and anthropological worldview on the
Christian (religious) worldview and scientific worldview is analyzed.
Key words: cosmology, astronomy, mathematics, anthropology, Model of the
World, the cycle of life and death.
Космологія стародавнього світу
Світова культурна громадськість цікавиться видатними інтелектуальними
надбаннями стародавнього світу і особливо широко відомими «Таємницями
древніх цивілізацій» — Великими єгипетськими пірамідами, Стоунхенджем та
Фестським диском. Академічна історична наука, на жаль, не може задовільно
пояснити стимули зведення давніх мегалітичних споруд та їхній зміст, а також
зміст стародавніх знакових інформаційних систем.
Автором внаслідок багаторічних досліджень доведене існування у Шумері
та Єгипті на початку ІІІ тис. до н. е. розвинутої космології як науки завдяки
відкриттю ним шумеро-єгипетського універсального «Космологічного довідника».
За визначенням, «Космологія — фізичне вчення про Всесвіт як єдине ціле». Cтародавня космологія відповідала цьому визначенню. Вона була математизованою, мала свою теорію, яка концентрувалася у шести рівняннях «Моделі
Світу», а також розглядала Світ як єдине ціле. Космологія формувалася на базі
двох тісно пов’язаних вчень — Астрономії та Антропології. Отже, стародавня
космологія — це астрономо-антропологічна космологія.
За принципами та математикою «Моделі Світу» зводили мегалітичні споруди — піраміди та круглі святилища-обсервації типу Стоунхенджу.
Методологія досліджень
Відомо, що дослідження наукової проблеми починається із застосування
певної методології. Очевидно, що при поясненні «Таємниць стародавніх цивілізацій» загальноприйнята в науці методологія не спрацьовує.
Автор застосував такі нові методологічні підходи:
1. Дослідження ймовірних археоастрономічних об’єктів і текстів під кутом зору наявності в них розвинутих астрономічних знань.
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2. Одночасне дослідження археоастрономічних об’єктів, значно віддалених як у просторі, так і в часі. Такий підхід в історичній науці вважається неприпустимим, але на практиці виявився результативним. Стародавні астрономоантропологічні знання були складовими релігійної системи і поширювалися нею
впродовж тисячоліть.
3. Залучення до археоастрономічних досліджень шумеро-єгипетського
«Космологічного довідника» (КД) початку ІІІ тис. до н. е.
4. Доведення тільки на підставі системи аналогій.
Астрономія стародавнього світу
Астрономи з’ясовували «Картину Світу». Вже на початку ІІІ тис. до н. е.
було встановлено, що, крім Сонця і Місяця, в Небі присутні ще 5 планет: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн.
«Першодвигуном» руху світил та планет вважався рух сфери нерухомих
зірок відносно точок рівнодення (прецесія), який коливався в межах швидкостей: 1 градус за 67,5–86,8 року. Змінна швидкість «Першодвигуна» формувала
змінні синодичні періоди планет. Наводимо синодичні періоди планет за сучасними даними, до яких були дуже наближені стародавні дані: Меркурій — 104 —
116 — 132 д., Венера — 577 — 584 — 591 д., Марс — 765 — 780 — 811 д.,
Юпітер — 395 — 399 — 403 д., Сатурн — 376 — 378 — 380 д.
Були також відкриті:
- відносні розміри Землі, Місяця і Сонця;
- 30-місячна серія місячних затемнень із 6-місячною їх періодичністю;
- Сарос — 18-річний цикл повторення місячних затемнень;
- 19-річний цикл.
Антропологія стародавнього світу
Антропологічне вчення формувалося з уявлення, що Людина — невід’ємна складова Космосу, своєрідна восьма планета. До такого висновку жерці
прийшли внаслідок встановлення, що 9-місячний (оптимальний) термін народження Людини — 266 д., спільномірний з періодами планет.
Так, 9-місячний період формували:
- два максимальні періоди Меркурія — 133 х 2 = 266 д.
- два середні періоди Юпітера — 399 х 2 = 266 х 3
- обернений період Сатурна — 100 000 : 376 = 266 д.
За статистикою були встановлені змінні терміни народження життєздатної
Дитини: 195–315 д. (оптимально 266, 273, 280 д.), які відповідають даним сучасної біології. Світила та планети вважалися справжніми батьками Людини.
Вважалося, що смерть Людини настає внаслідок дії сонячних та місячних
затемнень, причому останні відбуваються з періодичністю у 6 місяців — 177178 діб. Несприятливий для Людини осінньо-зимовий період також триває 6
129

Філософія та космос

місяців. Людина, як восьма планета, повинна була воскреснути після смерті —
довготривалого сну, як закономірно воскресають планети після періодів невидимості.
Формувалися астрономо-антропологічний Світогляд та вчення «Коловороту життя і смерті», за яким Людина перебувала безкінечно у «Циклі народження — життя — смерті і воскресіння після смерті». «Цикл Коловороту життя і смерті» був математизований: 266 + 178 = 444 д. Це число було втілене у
Велику єгипетську піраміду. Сторона її квадратної основи — 444 царських лікті.
Планета Венера отримала жіноче ім’я і стала Богинею материнства, тому
що у своєму періоді містить візуально фіксовану 9-місячну фазу.
Стародавні мислителі розглядали небесні явища насамперед у зв’язку з
Людиною. Цикли місячних затемнень — носії смерті за законом «Коловороту
життя і смерті» — переобчислювалися у цикли термінів народження Людини.
Космологічне вчення
Принципи вчення: 1. Живий Космос. Світила та планети вважалися антропоморфними Богами. Вони були живі, бо рухалися, були теплі, бо світилися, і
були розумні, бо рухалися закономірно. Вони помирали, входячи у періоди
невидимості, але закономірно воскресали. На небо проектувалися властивості
Людини (Антропоморфізм).
2. Єдиний (цілісний) Космос. Небесні тіла і Людина були рівноправними
складовими астрономо-антропологічної «Моделі Світу». Натомість сучасні
космологи не можуть довести фізичну єдність Світу, поділяючи його на Макросвіт та Мікросвіт, в яких ніби діють різні фізичні закони.
3. Космос — єдність протилежностей. Протилежності — це народження та
смерть, що реалізувалося у «Циклі коловороту життя і смерті». Маємо застосування у давнині діалектичного принципу єдності протилежностей.
Розуміння цього принципу реалізувалося у «КД» математикою подвоєння
та роздвоєння чисел, що і надало «КД» потужних евристичних властивостей.
Теорія стародавньої космології дозволяє з’ясувати:
1) для чого древні почали вивчати Планети, які малопомітні та не впливають на діяльність Людини, на відміну від Сонця та Місяця;
2) для чого древні вели статистику місячних затемнень та відкрили Сарос
— 18-річний цикл повторення місячних затемнень.
Астрономічні спостереження цих явищ були викликані не науковим інтересом, а астрономо-антропологічним Світоглядом. Планети, як і світила, сприяли народженню Людини, а місячні затемнення явно погіршували її здоров’я та
певно викликали смерть. Від цього грізного явища необхідно було вчасно в
якийсь спосіб оберігатися, скажімо, молитвами і жертвами.
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Стан сучасної історії астрономії
Історики астрономії вважають, що астрономія як наука була сформована
давньогрецькими астрономами у другій половині І тис. до н. е., а перші записи
астрономічних явищ з’явилися у Вавилоні лише у VІІ ст. до н. е.
У сучасній історії астрономії панує концепція відомого історика науки
О. Нейгебауера, за якою у ІІІ–ІІ тис. до н. е. на Близькому Сході не існувало
нормативної математики та розвинутої астрономії. Ця хибна концепція некритично була сприйнята авторитетними істориками науки Ван дер Варденом, Д.Я.
Стройком та І. А. Климишиним і стала загальноприйнятою.
За І. А. Климишиним: «У давньоєгипетських папірусах практично немає
записів, що стосувалися б астрономічних явищ. Єгиптяни практично не цікавилися особливостями руху планет та затемненнями Сонця й Місяця».
А відносно вавилонської астрономії: «Висновки щодо істотних здобутків
та високого рівня астрономії у ІІІ–ІІ тис. до н. е. стало піддають сумніву, хоча
взагалі сам факт її існування тоді є безперечним».
Наука і релігія
Релігійна система була не міфологічною, а астрономо-антропологічною.
Релігійні обряди присвячували народженню, шлюбу та смерті не просто Людини, а космічної Людини.
Уявлення релігієзнавців, що давня релігія — марновірство, яке не має обґрунтування, не відповідає дійсності. Стародавня релігія мала об’єктивне астрономічне обґрунтування.
Внаслідок розвитку астрономії світила та планети стали вважати природними явищами, а не Богами, що було сприйнято християнством. Стародавній
астрономо-антропологічний Світогляд історично розпався на два світоглядиантагоністи:
- християнський світогляд (релігія), в якому залишилася Людина — Ісус
Христос як носій моральних законів Людства, які об’єднують соціум;
- науковий світогляд, який підпорядкував фізичні закони Природи.
Відбулося світоглядне відчуження Моралі і Науки.
Шумеро-єгипетський «Космологічний довідник» («КД»)
Автором внаслідок вивчення чисел габаритів Великої єгипетської піраміди у 1998 році був відкритий шумеро-єгипетський універсальний «Космологічний довідник», який містить математичні, астрономічні та антропологічні знання.
Що «КД» не є творчістю автора, свідчить «Прогресія музики сфер», яка
приписується Платону. Усі її числа походять з «КД».
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Математика «Космологічного довідника»
Довідник має вигляд обширної математичної Таблиці, в якій 750 чисел,
зведених у 30 поруч розташованих стовпчиків, які перетинають 25 рядків.
«КД» легко відтворити, знаючи його базові числа та принципи розгортання чисел по вертикалях та горизонталях.
Властивості «КД»: 1. Базові числа Таблиці. 60 — 1 — 100 — 6, які по вертикалях почергово роздвоюються і подвоюються: 60 — 30, 1 — 2, 100 — 50…
Дією подвоєння стискався натуральний ряд чисел, який був непридатний
для фіксації довгих чисел астрономії.
2. Базовий ряд Таблиці — чергування степеневого ряду числа (1 : 6) та
степеневого ряду числа 6 — принципу шістдесяткової системи числення.
№
2
1

14
18
36
62

15
33333
16666
(1 : 6)
6

16
30
60
60
1

17
2
1
1
6

18
50
100
100
1

19
12
6
6
6

20
83333
16666
(1 : 6)
1

21
72
36
62
6

Базові числа «Космологічного довідника»
«КД» дає відповідь на питання Ван дер Вардена: «Як виникла шістдесяткова система числення» та думка показувати і дроби у шістдесятковій системі та
розглядати (1 : 6) як «малу одиницю»? Відповідь — число (1 : 6) та шістдесяткова система числення сформувалися у структурі Таблиці. Число 60 введено у
Таблицю тому, що число року 366 д. можна було отримати тільки діленням
числа 60, яке було визначене шляхом перебору чисел.
3. По горизонтальних числах поширюються математикою обернених величин. Кожне число, з одного боку, має обернену величину відносно числа
1 (00…), а з другого боку — відносно числа 6 (00…). Знаку «0» не існувало.
4. Кожне число за таблицею ділиться та множиться на числа:
2, 3, 4, 5, 6 — 8, 9, 10 — 12 — 15, 16 — 18; 36 (360), 72.
5. Число «пі» — 3,125. «2 пі» — 6,25. Кожне число є діаметром та радіусом, якому відповідає число кола при «пі» 3,125 та «2 пі» — 6,25. Водночас
кожне число є колом, якому відповідають числа діаметра та радіуса. Коло ділилося на 360 градусів.
На прикладі числа 366 д. (у «КД» — 366,2) демонструємо математичні
можливості Таблиці. Ділення: 366 д. : 1,5 = 244; 366 : 2 = 183; 366 : 3 = 122;
366 : 4 = 91,5; 366 : 5 = 73,2; 366 : 6 = 61; 366 : 12 = 30,5.
Множення: 366 х 2 = 732; 366 х 18 = 6588; 366 х 72 = 26 352.
Додавання: 366 = 122 + 244.
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Швидкість 1 градус за 73,2 року генерує всі наведені числа.
73,2 х 360 = 26 352 = 366 х 72 = 183 х 144 = 91,5 х 288 = 244 х 108 = 122 х
216 = 61 х 432 = 30,5 х 864 = 6588 х 4. Усі числа присутні в «КД».
Динаміка «Космологічного довідника»
У «КД» по горизонталях числа збільшуються або зменшуються у 6 та 360
разів, що давало змогу формувати рівняння змінних швидкостей «Першодвигуна».
У «КД» фіксуються змінні швидкості: 1 градус за 67,5–86,8 року.
За «КД» швидкість 2 градуси за 169 років (84,5 х 2) була прийнята Гіппархом.
У «КД» присутня швидкість Прецесії, прийнята у сучасній астрономії:
1 градус за 72 роки. 72 х 360 = 25 920 років — цикл Прецесії.
Математика «КД» була сприятлива для фіксації в ній чисел астрономії та
антропології. Завжди можна було серед 750 чисел знайти підходяще число, яке
відповідало спостереженням. Табличні числа дещо коригувалися, бралися до
уваги перші розряди чисел. У дробових числах нулями нехтували.
Рівняння астрономо-антропологічної «Моделі Світу»
Фізик-теоретик О. Фейгін зазначає: «Вища мета теоретичної фізики —
створення «Теорії всього» у вигляді єдиної системи рівнянь, які об’єднували б
усі відомі частинки і сили». Сучасної загальної фізичної «Теорії поля» не створено.
Древні на своєму рівні вирішували проблеми єдності світу, вважаючи, що
Небесні тіла і Людина підпорядковані одним і тим самим законам Природи.
Стародавня «Модель Світу» — система з 6 математично взаємопоєднаних
рівнянь, яка кінцевому результаті зводилася до добре відомих історикам астрономії Саросу та 19-річного циклу і власне до числа 6944. Усі рівняння були
сформовані за числами «КД».
«КД» містить швидкості, які формують рівняння «Моделі Світу».
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№
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

11

12
411
822
1644

13
72,8
364

14
68,5

15

16

4368

17

18

26208

274

3038

1092
6588
1330
26352

273

91,5
183
366
732

30,5
61
122
244

853,125
29,6

337,5
6,75

281,25
56,25

27000

355,2
177,6
888
444
2220

108
216
63

55555
27777
(1: 6)2

18
36
62

74

92593
46296
(1: 6)3

225
45

266,40
1332
666
33333
16666
(1 : 6)

375
75
30
60
6

128000
64000
32
16

3,125
6,25

400000
2
1
1

50
1000
1

Структура фрагменту «Космологічного довідника»
Рівняння «Моделі Світу»
Рівняння № 1. Відносні розміри кіл Землі і Місяця:
400 000, (1000) та 109 200, (273).
Під час місячного затемнення було встановлено, що діаметри Землі і Місяця відносяться як числа 1000 до 273. Насправді 272,5.
3125 = 1000 х 3,125 — відносне коло Землі при «пі» 3,125.
853,125 = 273 х 3,125 — відносне коло Місяця.
Відносні числа були спрощені множенням на число 128.
400 000 = 3125 х 128 — приведене відносне коло Землі.
Коло Землі за Аристотелем — 400 000 — певно, відносне. В Аристотеля
не сказано, що це розмір Землі у стадіях. Маємо приписку коментаторів.
109 200 = 853,125 х 128 — приведене відносне коло Місяця.
За сучасними даними, коло Місяця при діаметрі 3476 км становить:
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10 920,2 км = 3476 х 3,14159. Знаку «0» не існувало, і в обчисленнях фігурувало число 1092.
128 000 = 400 000 : 3,125 — діаметр Землі.
Швидкість 1 градус за 72,8 року генерує:
72,8 х 360 = 26 208 = 1092 х 24 = 273 х 96 = 364 х 72 = 4 х 6552.
4 — безнульове число кола Землі. Коло Місяця: 1092=273 х 4 = 364 х 3.
Період обертання кола Місяця — 3 календарні роки по 364 д.
Рівняння № 2. Відносні розміри кіл Місяця і Сонця: 1092 та 4368.
4368 = 1092 х 4 — відносне коло Сонця. Насправді коло Сонця у 400 разів
більше за коло Місяця.
За сучасними даними, коло Сонця при діаметрі 1 390 600 км становить:
4 368 700 км = 1 390 600 х 3,14159.
Подібність чисел 4368 та 4 368 700 пояснюється тим, що, за сучасними
даними, коло Землі становить 40 тис. км, i це число подібне до числа 400 000.
Відповідно подібні давні і сучасні розміри Місяця і Сонця.
Швидкість 1 градус за 72,8 року генерує:
72,8 х 360 = 26 208 = 4368 х 6.
4368 = 273 х 16 = 364 х 12.
Період обертання кола Сонця — 12 календарних сонячних років.
Рівняння № 3. 12-річний період обертання кола Сонця (4368 д.) генерує 5
дев’ятимісячних термінів народження дітей Сонця та періоди семи «планет».
4368 д. = 364 х 12 = (266 х 5) + (434 х 7) = 1330 + 3038.
266 д. = 1 (00…) : 376 = 29,555.. х 9 — 9 місяців.
Число 3038 д. — підсумок періодів семи «планет»: Сонячний рік — 364 д.,
Місячний рік — 356 д., Меркурій — 133 д., Венера — 590 д., Марс — 810 д.,
Юпітер — 405 д., Сатурн — 380 д. 3038 : 7 = 434 д. — середній період семи
«планет».
Рівняння було сформоване автором завдяки вивченню відомого «Збручанського ідола» (Україна), на якому зображені постаті семи Богів-планет та п’яти
дітей. Рівняння формує «Планетарну Модель Світу». Навколо Землі обертається
Сонце, коло якого обертає навколо себе планети.
Швидкість 1 градус за 79,8 року генерує:
79,8 х 360 = 28 728 = 266 х 108= 1330 х 21,6 = 29 555.. х 972.
Швидкість 1 градус за 67,5 року генерує:
67,5 х 360 = 24 300 = 3037,5 х 8 = 434 х 56.
3038 д. — число періодів семи «планет» втілене у Великій єгипетській піраміді. Висота піраміди — 281,25 царських ліктів. Глибина підземної камери —
56,25 ц. л. Від низу підземної камери до вершини піраміди: 337,5 ц. л. = 281,25 +
56,25.
337,5 х 9 = 3037,5 = 3038 д.
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Рівняння № 4. 75-місячний «Цикл коловороту життя і смерті», в якому
Місяць генерує 5 дев’ятимісячних термінів народження дітей Місяця та 5 шестимісячних періодів повторення місячних затемнень.
2220 д. = 29,6 х 75 = (266,4 х 5) + (177,6 х 5) = 1332 + 888 =
(266,4 + 177,6) х 5 = 444 х 5.
266,4 д. = 29,6 х 9 — 9 місяців.
177,6 д. = 29,6 х 6 — 6 місяців.
888 д. = 29,6 х 30 = 177,6 х 5 — 30-місячна серія місячних затемнень.
Швидкість 1 градус за 74 роки генерує: 74 х 360 = 26 640 = 2220 х 12 =
29,6 х 90 = 266,4 х 100 = 177,6 х 150 = 133,2 х 20 = 888 х 30 = 444 х 60.
Рівняння № 5. Сарос (6586–6588 д.) — цикл повтору місячних затемнень
та 18-річний «Цикл коловороту життя і смерті», в якому Сонце генерує двадцять
сім 244-денних термінів народження дітей Сонця та 37 шестимісячних періодів
повторення місячних затемнень.
6588д. = 4368 + 2220 = 366 х 18 = (30,5 х 8) х 27 = 244 х 27 = 30,5 х 216.
366 : 12 = 30,5 д. — сонячний місяць. 30,5д. х 8 = 244 д. — 8 місяців.
Швидкість 1 градус за 73,2 року генерує:
73,2 х 360 = 26 352 = 6588 х 4 = 366 х 72 = 244 х 108 = 30,5 х 864.
6586д. = 178 х 37 = 29,666… х 222 = 356 х 18,5.
178д. : 6 = 29,666 д.– 1 місяць.
Швидкість 1 градус за 71,2 року генерує:
71,2 х 360 = 25 632 = 178 х 144 = 356 х 72 = 29,666 х 864.
Рівняння № 6. 19-річний (6942 — 6944 д.) «Цикл коловороту життя і
смерті», в якому Сонце генерує 26 дев’ятимісячних термінів народження дітей
Місяця та 39 шестимісячних термінів повторення місячних затемнень, а також
16 періодів середньої планети.
6944 д. = 6588 + 356 = 434 х 16.
356 д. — місячний рік.
434 д. — період середньої планети.
Швидкість 1 градус за 86,8 року генерує:
86,8 x 360 = 31248 = 6944 x 4,5 = 434 x 72.
6942 д. = 178 х 39 = 267 х 26 = 356 х 19,5.
267 д. = 29,666… х 9 — 9 місяців.
Швидкість 1 градус за 71,2 року генерує:
71,2 x 360 = 25 632 = 267 x 96.
Висновки
За «Космологічним довідником» та рівняннями «Моделі Світу» формувалися інші космологічні довідники, в тому числі «Космологічний довідник —
Феський диск», а також зводилися круглі мегалітичні святилища-обсерваторії
типу Стоунхенджу та піраміди — як єгипетські, так і в Новому світі.

136

Філософія та космос

УДК 141.332 (092)
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ Е.П. БЛАВАТСКОЙ*
Л.В. Шапошникова,
Днепропетровское городское Рериховское общество, г. Днепр
dpro@rambler.ru
К 190-летию со Дня рождения Е.П. Блаватской (1831–1891)
В докладе освещаются основные вехи и особенности творческого пути
Е.П. Блаватской — выдающейся писательницы, философа, путешественницы,
общественного деятеля, основателя Теософского общества.
Ключевые слова: Е.П. Блаватская, Теософское общество, философия,
«Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина».
У доповіді висвітлюються основні віхи і особливості творчого шляху О.П.
Блаватської — видатної письменниці, філософа, мандрівниці, громадського
діяча, засновника Теософського товариства.
Ключові слова: О.П. Блаватська, Теософське товариство, філософія, «Разоблачена Ізіда», «Таємна Доктрина».
The report highlights the main milestones and features of the creative path of
Helena Blavatsky — an outstanding writer, philosopher, traveler, public figure,
founder of the Theosophical Society.
Key words: Helena Blavatsky, Theosophical Society, Philosophy, Isis
Unveiled, The Secret Doctrine.
…Е.П. Блаватская, удивительная и уникальная женщина, до сих пор ещё
по достоинству не оценена ни у нас в России, ни в других странах. Так же, как
Елена Ивановна Рерих, Елена Петровна Блаватская — наша соотечественница, и
всё, что она сделала, безусловно, имело и имеет отношение к нашей Родине.
Елена Петровна была человеком богато одарённым, мужественным, талантливым, много путешествовала, посещала и западные, и восточные страны — всё
это было связано с тем, чем она занималась.
Е.П. Блаватская родилась в 1831 году и умерла в 1891, в расцвете своих
сил, прожив всего 60 лет. Она могла сделать гораздо больше, но так распорядилась судьба. Елена Петровна выполняла очень важную миссию, предложенную
теми Учителями, с которыми впоследствии были связаны Рерихи. Учителя и
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определили то, что должна была сделать Елена Петровна. Большую часть своей
миссии она выполнила, хотя её жизнь была невероятно тяжёлой и трудной.
Всегда было очень много нападок в её адрес, и не только извне, но, к сожалению, и со стороны окружавших её людей, которые считались последователями.
Отметим вехи её творческого пути. Е.П. Блаватская написала два фундаментальных труда: «Разоблачённая Изида» и «Тайная Доктрина», в которых
были заложены идеи, позднее получившие развитие в философии космической
реальности — Живой Этике, созданной Рерихами. Елена Петровна была выдающимся организатором и создала три Теософских общества: в Лондоне, НьюЙорке и Адьяре. Во время работы в Индии я была связана с индийским Теософским обществом, ходила туда в библиотеку, у меня были друзья среди теософов.
К какому выводу я пришла, размышляя над тем, как там протекает жизнь? Адьяр — это огромная территория на берегу реки, похожая на парк, в котором
находятся здания, где обитают постоянные члены индийского Теософского
общества. Здесь можно найти и издательство, в своё время выпускавшее книги
Елены Петровны. Каждую неделю, а иногда каждый день, собирались на встречи члены Теософского общества и обсуждали различные проблемы. Это Теософское общество напоминает английский клуб. Так же и англичане приходят в
свой клуб, собираются и обсуждают разные проблемы, но после этих обсуждений каких-либо практических результатов не следует.
Тогда я поняла одну вещь, которая относится не только к Е.П. Блаватской,
но, как мне кажется, представляет некий общий закон. Когда кто-то целеустремлённо и с верою создаёт какое-либо дело, организацию, тогда эта новая
организация действительно работает и производит впечатление живой, ибо
именно тот, кто её основал, вложил в неё свою энергетику. Если сравнить Теософское общество при Блаватской и то, которое сейчас существует в Адьяре,
они очень отличаются друг от друга. Общество при Блаватской было действенной организацией. Надо сказать, что когда мы увлекаемся исследованием духовной стороны деятельности Е.П. Блаватской, то забываем об одном важном
обстоятельстве. В конце XIX века в Индии началось широкое национальноосвободительное движение против колониального режима. Именно Елена Петровна и созданное ею Теософское общество поддержали национальноосвободительное движение и сыграли значительную роль в нём. Когда основатель уходит из жизни, учреждения становятся совсем другими. Организация
как-то по-иному начинает себя вести, иногда приходит в упадок, иногда деградирует. Мы можем видеть много подобных примеров в нашей культурной жизни, при создании театров или других учреждений.
Елена Петровна была идеологом теософского движения. Два её фундаментальных труда дали основу работе теософских обществ и сыграли огромную
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роль в формировании атмосферы, которая была задумана Учителями, устремлёнными к цели — сочетать культуру Востока и Запада. Новое знание, которое
мы находим в уникальных трудах Елены Петровны, нашло свою реализацию и
помогло развитию человечества, расширению его сознания. Как всегда, в любом
светлом деле бывают и свои тёмные стороны. И я бы сказала, что Е.П. Блаватская подвергалась нападкам со стороны недоброжелателей во много раз больше,
чем кто-либо из тех, кто продвигал в жизнь новое учение или новое мировоззрение.
Подробно рассказывать об этих нападках я не буду, но хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, это так называемое «дело Куломбов».
Речь идёт о чете Куломбов, которая обвинила Блаватскую в шарлатанстве. Вы
знаете, что Елена Петровна обладала очень интересными способностями. Она
умела производить феномены различного рода. Куломбы, будучи слугами в
доме Елены Петровны, по наущению иезуитского ордена католической церкви
устроили целый заговор, в который были вовлечены английские и индийские
газеты, журналы. Елена Петровна была обвинена в шарлатанстве, в том, что она
в письмах рассказывала, как Учителя учили её делать ложные феномены и чудеса. Конечно, Елена Петровна таких писем не писала, всё это было задумано
людьми не очень добросовестными, но, тем не менее, всё это ей пришлось перенести.
Когда Елена Петровна поняла, откуда идут нападки и заговор, она предложила подать в суд на Куломбов и на тех отцов-иезуитов, которые в этом
участвовали. Но, к сожалению, теософская организация её предложение не
приняла. Вот что наиболее трагично в этом деле, напоминающем и последующие подобные моменты, связанные с продвижением в жизнь новых идей на
нашей планете. Пассивность членов Теософского общества по сравнению с
энергией его создателя производит, конечно, крайне удручающее впечатление.
Вы, наверное, знаете, что эта ситуация повторилась в деле Рерихов, когда
Хорши совершили предательство, в результате которого погиб первый Музей
Рерихов в Нью-Йорке. Состоялся суд, который был проигран Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерихами только потому, что американские
сотрудники, последователи Рерихов, в этом суде практически не участвовали.
Несмотря на просьбы Рерихов присутствовать на судебных заседаниях, почти
никого там не было. В этом вы убедитесь, когда познакомитесь со стенограммами заседаний рериховских судов в Нью-Йорке. Мы скоро издадим эту книгу,
и вы поймёте, как это происходило. С Блаватской всё было так же остро и так
же непоправимо.
Второй момент, на который я бы хотела указать: какие люди стояли рядом
с Е.П. Блаватской. Это касается родного брата великого русского философа
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В.С. Соловьёва — Всеволода Соловьёва, который сначала был так называемым
«преданным учеником» Елены Петровны, но впоследствии написал книгу,
направленную против неё и теософии. Причём написал, когда она умерла. Такой
факт говорит о трусости и подлости этого человека. Подобные вещи происходили и происходят с Рерихами, одна история очень напоминает другую.
Тёмные силы, выступающие против носителей Света и против тех, кто
приносит что-то новое в нашу жизнь, кто жертвует собой и старается поднять
уровень человеческого сознания — это пока неизбежные, непреходящие вещи.
Мы знаем, что подобные выступления были и против Рерихов. Мы являемся
свидетелями того, как обходятся с первым Музеем Рерихов у нас в России,
какие нападки идут с разных сторон, не буду их пересказывать. Тёмная линия,
противостоящая тому, что мы должны сделать, довольно чётко проявляется в
нашей жизни.
Завершая своё короткое выступление, хочу сказать, что мы являемся свидетелями того же, что происходило и с Еленой Петровной Блаватской, и с Рерихами. Мы обретаем сейчас их драгоценный и горький опыт. И только стойкость,
мужество и вера в необходимость созданного и делаемого должны нас поддерживать. И последнее. Хочу напомнить: тот, кто ступил на нашу стезю, конечно,
не должен рассчитывать на что-то приятное, а иметь терпение и вынести всё,
что бы с нами ни случилось.

*По материалам выступления на Дне памяти Е.П. Блаватской 16 мая 2006 г. в Международном Центре Рерихов.
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В статье рассказывается о некоторых научных предвидениях Елены Петровны Блаватской — крупнейшего философа и писателя XIX столетия. Многие
из них были подтверждены последующими открытиями в науке.
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У статті розповідається про деякі наукові передбачення Олени Петрівни
Блаватської — видатного філософа і письменника XIX століття. Багато з них
було підтверджено подальшими відкриттями в науці.
Ключові слова: наука, «Таємна Доктрина», «Разоблаченна Ізіда», матерія,
еволюція, енергія, Всесвіт.
The article describes some of the scientific foresights of Helena Blavatsky, the
greatest philosopher and writer of the 19th century. Many of them have been confirmed by subsequent discoveries in science.
Key words: science, "The Secret Doctrine", "Isis Unveiled", matter, evolution,
energy, the Universe.
«Ни одна великая истина никогда не была принята a priori, и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески её начинали вспыхивать в человеческом сознании как возможная правда... <...> И настоящий труд будет
оправдан частично или целиком лишь в двадцатом столетии» [2, c.552].
Так писала Елена Петровна Блаватская более ста лет тому назад, пророчески предвидя сроки признания тех истин, которые она принесла миру в главном
труде своей жизни — «Тайной Доктрине».
Во второй половине XIX века наука, в полном сознании своего превосходства над ниспровергнутой религией, приближалась, по мнению её корифеев,
в общих чертах к абсолютному завершению. Оставалось согласовать некоторые
мелкие неувязки и заштопать кое-какие прорехи. (Совсем как во второй половине XX века, накануне предполагаемого построения единой физической теории, по сей день не открытой…)
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На этом фоне учёной самоуспокоенности и самодовольства резким диссонансом прозвучало возмутительное откровение Блаватской, подрывающее,
казалось бы, несокрушимый бастион аксиом и догм науки Нового времени.
Теософия Блаватской воевала не с наукой, а с монополией того научного
направления, которое в наше время привело человечество на грань глобальной
катастрофы.
Теософия Блаватской призывала не к возврату седой старины, а к пересмотру полузабытого-полуокарикатуренного старого, в котором содержится,
как в драгоценном ларце за семью замками, очень многое, если не всё лучшее,
новое.
Блаватская, не отрицая необходимости проектирования, так сказать, аэродинамического крыла науки, предостерегала, что на одном крыле наука далеко
не улетит; надлежит срочно позаботиться и о другом крыле — раскрытии беспредельной энергии духа — вечном двигателе, известном всем посвящённым
мыслителям древности, отчасти памятном в эпоху средневековья и безнадёжно
забытом прагматично-утилитарной наукой Нового времени.
С неукротимым темпераментом и полемическим задором Блаватская обрушилась в «Тайной Доктрине» на теорию Дарвина, усомнилась в законе тяготения Ньютона. «Когда-нибудь будет найдено, что <...> эта научная гипотеза
неудовлетворительна... <...> Мы называем силы, действующие под этим названием, следствиями, и даже весьма второстепенными. <…> …Тяготения не существует; во всяком случае, не в том виде, как учит наука…» [1, с. 608, 618].
Крупнейшие киты физики и биологии попали под её обстрел…
Блаватская реабилитировала Древнюю Мудрость, величайшими выразителями которой были Гермес Трисмегист, Пифагор и Платон. Но её критика
авторитетов науки XIX века не опровержение теории естественного отбора и
закона тяготения, а прозорливое предвидение недостаточности их.
Как показало дальнейшее, ньютонианское представление о мироздании
справедливо в рамках частного случая концепции Эйнштейна. Закон всемирного тяготения интерпретируется теорией относительности через искривление
пространства.
В недавние годы выяснилось: объяснить происхождение жизни и разума
случайным сочетанием элементов запрещает теория вероятностей: не хватает ни
периода существования Земли, ни степени перебора вариантов.
Эволюционная же теория Дарвина односторонне прямолинейна: наряду с
эволюцией действует, как предвосхитила Блаватская в «Доктрине», инволюция...
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Вообще, методологически, все дилеммы в науке и в философии дефектны,
ибо существо дилеммы «или-или» — порождение плоской логики Аристотеля
— нежизнеспособно.
Нет дилеммы «или сверхъестественный акт творения, или естественный
отбор», как нет дилеммы «свет — или волновой процесс, или дискретный».
Последняя дилемма — предмет спора между Ньютоном и Лейбницем, завершившегося когда-то в пользу Ньютона (временное торжество волновой
теории), а в 20-е гг. нашего века, в учёном поединке Гейзенберга с де Бройлем,
— вничью; было доказано — свет имеет и волновую, и дискретную природу.
Однако за полвека до этого кардинального открытия, означавшего переворот в физике, Блаватская знала, что дилеммы нет:
«Теория волн или корпускулярная теория — всё одно. Ибо это есть суждения на основании аспекта феномена, но не на основании знания сущности
природы причины и причин» [1, c. 658].
Увеличивающие скорость движения (вплоть до субсветовой) галактики на
горизонте расширяющейся Вселенной?
Сие в принципе Блаватской было известно: «…Всё во Вселенной, так же как
и сама Вселенная, образуется (“создаётся”), в течение её периодических проявлений в пределах феноменального Мира, ускоренным Движением…» [2, c. 692].
Новейшая гипотеза тождества микро- и макромиров, относительного понятия масштабов, уравнивающего элементарную частицу с астрономическим
миром?
Гениальная провидица 80-х гг. XIX века писала так: «...Каждый атом Вселенной <...> является Вселенной в себе самом и для себя» [1, c. 155].
«Термин “Монада” может быть одинаково применён как к обширнейшей
Солнечной системе, так и к малейшему атому» [1, c. 56–57].
Ключ к загадке пришельцев-гуманоидов, таинственных появлений их и
мгновенных исчезновений предлагает нам Блаватская в следующей удивительной многомерной картине взаимопроникновения миров:
«Существуют миллионы и миллионы миров, <…> видимых нами; и ещё
большее число их за пределами Миров, видимых телескопом, и многие из последнего вида не принадлежат к нашей объективной сфере существования.
…Они с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира, такого же объективного и материального для их соответствующих обитателей, как наш мир для
нас. <…> Обитатели их <…> могут <…> проходить через нас и вокруг нас, как
бы сквозь пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с нашими,
тем не менее, не мешают нашему зрению…» [1, c. 756–757].
Человечество последовательно систематизировало представление о мире и
форме геоцентризма, гелиоцентризма, галактизма, метагалактизма.
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По мнению Шепли, «пятое приспособление мыслимо в области психологии или в мире “антиматерии”».
Идея Шепли удивительно перекликается — и по букве, и по смыслу — с
предсказаниями Блаватской: «Наша Пятая Раса спешно приближается к Пятому
Элементу — назовите его, если хотите, междупланетным эфиром, — который,
однако, имеет больше отношения к психологии, нежели к физике» [2, c.172].
Речь идёт о психической энергии, овладение которой даст грядущему человечеству силу, превосходящую все чаяния, связанные с термоядерной энергией...
Натуральный ряд чисел движется не от нуля к бесконечности, а от нуля к
нулю, ибо Космогонический Цикл конечен, и бесконечности вообще нет в природе.
Здесь необходимо отметить: 1) Блаватская вместо прямолинейного евклидового ряда чисел, уходящего в дурную бесконечность, т.е. в бессодержательную бесконечность, предполагает цикличный натуральный ряд, аналог которого
окружность, а точнее — виток спирали; 2) Космогония принципиально отождествляется с натуральным рядом чисел, замкнутым в цикл от единицы до нуля.
(Единица — действенное начало, а Нуль — пассивное. Можно предположить
формулу «от нуля до нуля» и формулу «от единицы до нуля»). Прообраз современной космологической модели пульсирующей Вселенной впервые выдвинут
Блаватской в комментариях к манускрипту глубочайшей древности — «Книге
Дзиан» (Т[айная] Д[октрина], т. 1).
Задолго до работ астрофизика-космолога А.Л. Зельманова об относительности конечного и бесконечного, их совместной истинности в протяжённости и
в длительности Вселенной, Блаватская с поразительной научной интуицией
предвещала: «…Несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он
всё же конечен…» [3].
Говоря о монадах (в лейбницевском и оккультном аспекте), Блаватская
диалектически утверждает предельное в беспредельном: «...Число их предельно,
как и всё в этой Вселенной дифференциации и предельности» [1, c. 226].
Блаватская нарушила традиционное представление о пустоте, категорически заявив, что пустоты в природе нет.
Только в середине XX века парадоксальное утверждение Блаватской получило научное признание: вакуум — виртуальное средоточие колоссальных
энергий.
Вот ещё пример подтвердившегося совсем недавно откровения:
«…Солнце, при каждом своём обороте сокращается также ритмично, как человеческое сердце. Только <…> солнечная кровь требует десять своих лет для
кругового оборота и целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде
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нежели она омоет лёгкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены
Системы» [1, c. 674].
Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие успехи и значительно приблизилась к пониманию нашего Светила как ритмично пульсирующего живого органа. Мы узнали: Солнце дышит! Но и это знала великая провидица!..
Ультразвук вошёл в науку в XX веке, а Блаватская в 1888 году вдохновенно предвещала:
«Мы <…> утверждаем, что Звук есть <...> страшная оккультная сила…
Звук может быть произведён такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась
бы на воздух… <…> Это есть вибрационная сила… <…> Атомы в Оккультизме
называют Вибрациями, также Звуком — коллективно» [1, с. 692, 701, 792].
А предупреждение об экологическом неблагополучии на Земле?..
И в заключение нашего краткого обзора мы можем с удовлетворением отметить то, что, по свидетельству обобщающих разработок в теоретической
физике последних лет, наука — хочет она того или не хочет, волей или неволей,
ползком или прыжком — движется в направлении теософии, точно так же, как
движется к синтезу отдельных разрозненных дисциплин, в конечном счёте — к
синтезу с этикой и религией.
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У статті аналізуються погляди О.П. Блаватської на Світоустрій, на людину
як частину єдиного Всесвіту, її місце в Космосі; розглядаються паралелі між
теоріями сучасної науки і давніх філософських і релігійних вчень про Людину і
Всесвіт, на які посилається О.П. Блаватська.
Ключові слова: людина, всесвіт, теософія, макрокосм, мікрокосм, циклічна модель.
В статье анализируются взгляды Е.П. Блаватской на Мироустройство, на
человека как часть единой Вселенной, его место в Космосе; рассматриваются
параллели между теориями современной науки и древних философских и религиозных учений о Человеке и Вселенной, на которые ссылается Е.П. Блаватская.
Ключевые слова: человек, вселенная, теософия, макрокосм, микрокосм,
циклическая модель.
The article analyzes the views of H. P. Blavatsky on the World Order, on man
as a part of a unified Universe, his place in the Cosmos; the correspondences between
the theories of modern science and the ancient philosophical and religious teachings
about Man and the Universe, which HP Blavatsky refers to, are considered.
Key words: man, universe, theosophy, macrocosm, microcosm, cyclic model.
«Людина — це маленький світ, — мікрокосм
усередині великого Всесвіту» [1, c.268].
О.П. Блаватська
190 років тому в Катеринославі (нині Дніпро) народилася Олена Петрівна Блаватська — особистість
планетарного масштабу. Відома в усьому світі дослідниця стародавніх вчень, філософка, письменниця, публіцистка, засновниця Теософського товариства, мандрівниця, О.П. Блаватська вражала знаннями та ерудицією
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своїх сучасників, так само вона продовжує вражати й своїх нащадків. Її книги
«Викрита Ізіда», «Таємна Доктрина», «Ключ до Теософії», «Голос Безмовності»
перекладені багатьма мовами. Їх вивчають і досліджують вчені, філософи, діячи
культури і мистецтва. Творчість О.П. Блаватської є синтезом науки, релігії та
філософії і це спроба різнобічного дослідження Людини і Всесвіту в їх нерозривному взаємозв’язку і взаємному впливі. В «Таємній Доктрині» — головній
праці свого життя, вона зазначала: «Мета цієї праці може бути визначена так:
довести, що Природа не є «випадкове поєднання атомів» і вказати людині її
законне місце в схемі Всесвіту…». Монументальні праці О.П. Блаватської,
багато її статей по суті є науковими. В своїх роботах вона аналізує наукові дослідження як своїх однодумців з наукового середовища так і роботи науковцівопонентів. Багато положень «Таємної Доктрини», які відносяться до різних
наукових напрямків в фізиці, хімії, астрономії, біології, та в багатьох інших вже
знайшли своє підтвердження в відкриттях сучасної науки.
Наша видатна співвітчизниця була однією з перших, хто привнесла в західний науковий світ систему знань східних філософських та релігійних вчень.
Вона наполягала на необхідності саме синтезу всіх напрямків пізнання світу. Ті
ж самі міркування відображені в працях багатьох вчених, філософів, богословів
ХХ-ХХІ століть. Наприклад, В. І. Вернадській вважав, що ««науковий світогляд» не є синонімом істини точно так, як не є нею релігійні або філософські
системи. Всі вони представляють лише підходи до неї, різні прояви людського
духу» [6, с.185]. Так само й К.Е. Ціолковський розумів, що не можна нехтувати
ніякими знаннями, ні «даними релігії, творіннями філософів, письменників і
вчених давнини. Навіть віра в Перуна і та стане в нагоді. — Писав він, — І вона
буде потрібна для створення справжньої картини світу» [11, с.668]. Саме на
цьому наполягала О.П. Блаватська, кажучи про необхідність холістичного підходу до вивчення і дослідження як Космосу, так і людини.
«Таємна Доктрина», яка була викладена О.П. Блаватською, відображає
буття в усій його повноті: Всесвіт і Людина є предметом її розгляду. За словами
О.П. Блаватської, ця Доктрина «є накопичена Мудрість Століть, і вже одна її
Космогонія є найбільш дивовижною і розробленою з усіх систем» [3, с.359].
Один з головних постулатів «Таємної Доктрини» — це єдність всього
Всесвіту. О.П. Блаватська наголошувала, що «…в давнину всі основні істини
Природи були загальними і … основні ідеї про Дух, Матерію і Всесвіт, або про
Бога, Субстанції і Людину були тотожні» [3, с.374]. Сучасна квантова фізика не
тільки інтуїтивно, а й за допомогою складних експериментів дійшла тих самих
висновків, що і стародавні вчення сходу, констатуючи що «...неподільна квантова єдність всього Всесвіту є найбільш фундаментальною реальністю» [7. с.141].
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О.П. Блаватська закликала до порівняльного вивчення науки, релігії і філософії. Це одна з цілей, створеного нею Теософського товариства. Блаватська
наполегливо йшла до цієї цілі, привертаючи увагу вчених і дослідників до східних доктрин, як до джерела позачасової мудрості. І вчені ХХ та ХХІ століть
бачать перспективу для розвитку сучасної науки і науки майбутнього в звертанні до східних філософських доктрин. В цьому бачив перспективу для просування науки В. І. Вернадський: «значення цих більш широких і, може бути, більш
глибоких, мені здається, філософських концепцій Індії для науки виразиться в
майбутньому»[6, с.224]. До такого порівняння вдаються сучасні вчені, зокрема
квантові фізики, знаходячи багато паралелей між західною наукою і східними
вченнями [7].
Твердження «Таємної Доктрини» про побудову Світу, це перш за все твердження про те що все у Світобудові від атома до планети має свідомість; про
еволюцію на всіх планах буття. Блаватська стверджувала, що прояв саме Вищого принципу виражається в наявності свідомості навіть у кожної найменшої
частинки космосу: «У всесвіті є лише одне неподільне і абсолютне Всевідання і
Розум, і воно тремтить в кожному атомі, найменшій точці Космосу» [3, с.365].
М. Планк на простому прикладі доводив, що фотон володіє свідомістю [8].
Наразі вчені стверджують, що «неможливо послідовно сформулювати закони
(квантової теорії), не беручи до уваги свідомість» [7, с.316].
Розуміючи герметичні принципи, тобто принципи закладені в основу світоустрою О.П. Блаватська стверджувала: «Всесвіт виробляється і спрямований
зсередини назовні. Як вгорі, так і внизу, як на Небі, так і на Землі, і людина,
мікрокосм і мініатюрна копія Макрокосму, є живий свідок цього Вселенського
Закону та його способу дії» [3, с.362]. О.П. Блаватська, звертаючись до «Спогадів» відомого вченого М. І. Пирогова, говорила про повне співпадіння його
розуміння світобудови з теософськими доктринами і наводила його слова про
«Розумний Всесвіт» і про людину як «втілення загального універсального Розума» [2, c.206]. Вона проводила аналогію з індуськими віруваннями, в яких частки «Універсального Розума» присутні в кожній клітині, в кожному атомі [2,
c.218]. І це приводить ще до одного універсального висновку: немає мертвої
матерії, все в Космосі — живе. За словами В. І. Вернадського: «Життя і живе ми
повинні брати у всьому їх реальному прояві, у всіх функціях, починаючи від
вищих форм свідомості і закінчуючи тим вихором хімічних елементів, що входять і виходять через живий організм, в якому геній Кюв'є (1769-1832) сто років
тому зазначив одну з найхарактерніших особливостей організму як космічного
неподільного» [4, с.311].
Погляди, викладені в східних доктринах співпадають і з твердженням К.Е.
Ціолковського: «... Матерія єдина, і основні властивості її у всьому всесвіті
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повинні бути однакові. Кожна тварина є маленький всесвіт. Космос відрізняється тільки своїми розмірами» [9, с.79]. Тобто так само, як людина є відображенням всесвіту, так і навпаки — всесвіт аналогічний самій людині. О.П. Блаватська порівнює Космос з організмом людини: ««Сонце є серце Сонячного Світу
(Системи), і його мозок прихований за (видимим) Сонцем. Звідти випромінюється відчуття в кожен нервовий центр великого тіла, і хвилі життє-суті пливуть
в кожну артерію і жилу ... Планети його члени і пульс» [3, с.695].
Сучасна циклічна модель Всесвіту цілком узгоджується з теорією циклів в
«Таємній Доктрині» — мова йде про нескінченний циклічний процес розгортання і згортання Всесвіту або його розширення і стискування. На сході ці стани
називаються «Днями і Ночами Брами». Для опису цього процесу О.П. Блаватська звертається до метафори з заповітних книг: «Видихання «непізнаваної Сутності» народжує світ, а вдихання змушує його зникати. Цей процес триває споконвіку, і наш Всесвіт є лише одна з нескінченних серій, що не має ні початку,
ні кінця» [3, с.59].
Звертаючись до символізму, О.П. Блаватська демонструвала циклічність і
в житті або, краще сказати, в життях людини: «Як змія, скинувши своє одіяння,
звільняється від грубо-матеріальної оболонки, яка стискала тіло, яке виросло
занадто великим для неї, і після цього відновлює своє існування з новою силою,
так і людина, за допомогою скидання грубо-матеріального тіла вступає в наступну стадію свого існування з силами, які збільшилися і загостреною життєздатністю» [1, с.207]. Але циклічні процеси стосуються всіх рівнів світоустрою в
тому числі й його найвищого духовного щаблю. Згідно з «Таємною Доктриною»: «Оборот фізичного світу… супроводжується таким же оборотом в світі
інтелекту — духовна еволюція світу йде циклами, так само як і фізична» [3,
с.827].
Через символізм, О.П. Блаватська пояснювала і троїчну побудову як всього Космосу так і окремої людини: «…Лотос символізує життя людини так само,
як і Космосу. Бо Таємна Доктрина вчить, що елементи обох однакові і обидва
розвиваються в тому ж напрямку. Корінь Лотоса, занурений в мул, являє матеріальне життя, стебло, що тягнеться через воду вгору, символізує існування в
астральному світі, а сама квітка, що носиться над водою і відкрита до неба,
емблематична для духовного буття» [3, с.117-118].
О.П. Блаватська усвідомлювала важливість розуміння людиною своєї ролі
у Всесвіті. Стоячи на позиції нерозривного зв’язку людини і Космосу, вона що
разу наполягала на відповідальності кожної людини за долю Всесвіту, так само
як і за долю людства та своє особисте життя. Людина, за словами О.П. Блаватської, не сліпе знаряддя в руках долі, вона має волю і сама вибирає в якому
напрямку їй йти. Кожна дія і навіть кожна думка породжують відлуння у космі149
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чному масштабі. І це прояв закону причин та наслідків, якому підпорядковане
все, що існує. В цьому законі так само проявляється циклічність. О.П. Блаватська поділяла цикли на «Цикли Матерії» і «Цикли Духовної Еволюції», а також
національні та індивідуальні цикли. Вона, пояснювала, що в історії людства, в
людському прогресі, як і в усій природі, відливи йдуть за припливами, величні
імперії і цивілізації підіймаються до вищих рівнів розвитку і спускаються до
найнижчих рівнів, щоб потім знов і знов просуватися по спіральному еволюційному шляху. Але ця спіраль висхідна і кожний наступний підйом доходить до
більш високого щаблю.
В «Таємній Доктрині» йдеться про взаємний вплив Космосу на Людину і
навпаки вплив Людини на Космос. Цей вплив став наразі очевидним, завдяки
досягненням сучасної науки. Вчені-фізики сьогодення стверджують, що
«…згідно з уявленнями сучасної фізики, Всесвіт — це динамічне неподільне
ціле, що включає і спостерігача. Тут традиційні поняття простору і часу, ізольованих об'єктів, причини і наслідки втрачають сенс. У той же час, схожі уявлення
здавна мали місце в східних містичних традиціях. Ця паралель стає очевидною
при розгляді квантової теорії і теорії відносності і, в ще більш значній мірі, при
розгляді квантово-релятивістських моделей субатомної фізики, які об'єднують
обидві теорії» [7, c.85]. Свідомість людини змінює результати експериментів. З
досліджень в квантовій фізиці стає зрозумілим, що дослідник перестає бути
спостерігачем, він учасник процесу, який активно впиває на його результати. І
це знов повертає нас до етичних основ космічного буття, до відповідальності
кожної людини перед собою, перед людством, а значить і перед всім всесвітом. І
це саме те до чого закликала О.П. Блаватська. В основу кожного стародавнього
вчення закладені, насамперед морально-етичні принципи, які являють собою
перший щабель в еволюційному просуванні людства. В цьому сенсі надзвичайно важлива роль науки взагалі й кожного окремого вченого в формуванні етичної складової розвитку сучасного суспільства.
Отже, погляди на Світобудову, а значить на Людину і Всесвіт, східних філософсько-релігійних доктрин, викладених О.П. Блаватською у своїх працях,
знаходять все більше підтверджень в відкриттях сучасної науки, зокрема астрофізики та квантової фізики. І сьогоднішні вчені починають звертатися до цих
доктрин в своїх наукових пошуках. Багато уваги приділяється сьогодні планетарному мисленню, вселенськості людського і будь-якого іншого життя. За словами В. І. Вернадського: «Науково зрозуміти — значить встановити явище в
рамки наукової реальності — космосу» [5, с.503]. Саме з цих позицій розглядаються явища в «Таємній Доктрині». Використовуючи подібні принципи у наукових дослідження, у філософських працях, людство поступово просувається в
пошуках відповідей на загальнолюдські питання:
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- що вдає із себе життя як таке?
- в чому сенс життя?
- в чому полягає еволюційний розвиток людства і Космосу в цілому?
Звісно можливо лише наближатися до Істини, але цей перманентний процес розширює свідомість і дає розуміння неподільності нашого буття, чи, краще
сказати, нашого космічного буття. За словами О.Л. Чижевського: «Життя … в
значно більшій мірі є явище космічне, ніж земне. Воно створене впливом творчої динаміки космосу на інертний матеріал Землі. Воно живе динамікою цих
сил, і кожне биття органічного пульсу погоджено з биттям космічного серця —
цієї грандіозної сукупності туманностей, зірок, Сонця і планет» [10, с.324]. І в
розумінні цієї «космічності» — майбутнє науки, прогресу, еволюційного розвитку людства.
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Анотація. У статті розглядається значення особистості людини у еволюційних змінах, що відбуваються у суспільстві та планетних змінах на прикладі
життя і діяльності Олени Петрівни Блаватської, яка народилась у м. Єкатеринославі (зараз Дніпро) 190 років назад. Розглядається значення її праць та звершень для сучасників та вплив на науку і культуру протягом XIX-XXI століть.
Показано значний вплив її особистості і у XXI столітті.
Аннотация. В статье рассматривается значение личности человека в планетных и общественных эволюционных изменениях на примере жизни и деятельности Елены Петровны Блаватской, которая родилась в городе Екатеринославе (сейчас Днепр) 190 лет назад. Рассматривается значение ее работ и свершений как для современников, так и влияние на науку и культуру на протяжении
XIX-XXI веков. Показано продолжение значительного влияния ее личности и в
XXI веке.
Summary. The article examines the importance of human personality in
planetary and social evolutionary changes on the example of the life and work of
Helena Petrovna Blavatskaya, who was born in the city of Yekaterinoslav (now
Dnipro) 190 years ago. The significance of her works and accomplishments for
contemporaries is considered, It also examines its impact on science and culture
during the XIX-XXI centuries. The continuation of the significant influence of her
personality in the XXI st century is shown.
XX cтоліття принесло світові багато змін, нових напрямків і досліджень,
але всі вони стали можливі завдяки народженні на планеті непересічних особистостей, завдяки діяльності яких, у відданості своїй справі, все це стало можливим!
Багатим на такі постаті виявився і Придніпровський край, і однією з них
— непересічна у всіх вимірах особистість, що народилася 12 серпня 1931 року у
місті Єкатеринославі за адресою вул. Петербурзька, 11.
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Чому ж у XXI столітті ми все ще розглядаємо значення і її діяльності, і її
народження, святкуючи у цьому році зразу дві ювілейні дати — 190 років із дня
народження та 130 років з дня смерті?
Насьогодні дослідниками визначено те значення, яке справила її діяльність на науку і культуру людства у 20 столітті.
Але і у 21 столітті, її постать , вплив діяльності, відбувається у царині
двох категорій, якими позначена секція — це Космос, розвиток уявлень про
нього, спрямування вивчення цієї категорії на незвичному, але наближуючому
до істинної реальності щаблі та Філософія — ці дві категорії є стрижневими у
відкритті людством нових наукових рубежів. І через усвідомлення себе частинкою величі Всесвіту саме людина і є спрямовуючою новітньою думкою, через
яку і відбуваються відкриття, розвиток, загалом Еволюція.
Із вчень Сходу: "Кожна людина може торкнутися усіх Світів; навіть у своїй повсякденності може обрати будь-який спосіб мислення. Для цього не потрібно бути бідним або багатим, високим або низьким, навіть не потрібно бути
дуже вченим, щоб прислухатися до голосу серця. Воістину, думка є океан з
усіма течіями".
Але до 18 століття наука про людину не була виділена між інших. А якщо
людина й розглядалася, це був або медично-тілесний вимір, або ж філософські
категорії буття — тобто духовно-абстрактний вимір її існування. Таким чином
людина розглядалась як двочастотна, неповна. І випадала з розглядання саме
людина у її діяльнісній суті — там де вона має відношення до кроків діяльності,
перетворення оточуючого середовища, де вона дієва, творча, створюючи ту
науку, яка об`єднує Космос Всесвіту із Космосом людського існування.
Але уже починаючи з 19 століття, змінилось як відношення до окремої
людини, так і її ролі у науці, культурі, стрижневим еволюційним поворотам у
історії планети та наукових досліджень існуючих реалій.
Виникла наука про людину — психологія, де значення людини, її власний
розвиток та вплив на розвиток людства, суспільства, наукової думки вже розглядався у науковій парадигмі.
І у цій науці поняття особистості у всій сукупності її життєдіяльності стало предметом вивчення.
У спадку, що лишила після себе Олена Блаватська, є частина статей про
людину, які уже у нашій з вами сучасності були об`єднані у збірку «Феномен
людини», що складається з таких розділів, як «Психологія — наука про душу»,
«Душа, тіло, дух», «Незвичайні феномени», до яких насамперед Олена Петрівна
відносить саму людину. У своїх працях вона показала як треба розподіляти
структуру людини існуючої, з яких щаблів вибудовувати і розглядати її живу
структуру психіки.
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Але головне для нас у темі, що розглядається, що Олена Петрівна Блаватська сама стала провідником такого існування, адже була носієм високих стандартів Особистості у всіх її вимірах.
Які ж виміри існування людини як особистості, ми можемо розглянути, та
які з них приложити до постаті нашої відомої співвітчизниці?
Сама категорія особистість досить широко і вільно застосовується у психології та прикладній психології. Але виникла категорія «Особистість» для
позначення ступеня взаємодії людини з суспільством у її діяльності. Наприклад,
ми можемо побачити такі визначення цієї категорії:
- Особистість –це людина як суб`єкт відносин та свідомої діяльності.
- Особистість — це стійка система особистісних рис, які представляють
людину у її соціальній діяльності.
- Особистість — це той, повязуючий усі категорії людського буття
стрижень, який робить справи людини дієвими і видимими.
Якщо розглядати всі існуючі психічні структури людини, то особистістю
позначають:
- ступінь максимального розвитку людини, що вона досягла у суспільстві;
- сферу успіху людини у її діяльності;
- мотиваціний стрижень буття людини, який привів її до втілення поставлених цілей.
Але такі постаті, як Олена Блаватська, виходять за рамки особистості, загальновизначеної як у науці про людину — психології, так і у сприйнятті одних
людей іншими у рамках їх успіху, розвитку і досягнень.
Коли ми говоримо про особистості, подібні до Олени Блаватської, ми
приходимо до другої категорії, якою позначена секція, до якої входить круглий
стіл, і це категорія — Космос, і вимір людини як Космічної істоти, де її діяльність розширюється до загальнопланетарної, а особистість розглядається як
Космічна Індивідуальність, що вийшла за рамки особистих задач і мотивації.
Адже саме суспільними задачами позначаються прагнення особистості як
віхи розвитку. І навіть дуже цінні елементи діяльності людини, позначені рисами бажання власних досягнень, у тому числі, визнання своєї роботи, присвоєння
регалій за досягнення, ставлять рамки власного егоїзму, а у більш тяжких випадках, ревнощів та заздрощів, що спиняють масштаб роботи такої людини.
Особистості ж Космічного рівня або космічній індивідуальності насамперед притаманне альтруїстичне світосприйняття, де вся діяльність підкорена
користі світу і благу людства, і людина віддає усі свої сили і свій час заради
здійснення поставленої високої мети зовсім не піклуючись про те, наскільки
відображена у кінцевій діяльності її роль. Рисою, що буде відрізняти таку люди154
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ну, буде передування духовно-моральних якостей психічним, у тому числі розвиненості особистості. Особистість стає для такої людини провідником, а не
самометою.
І саме такою у своїх проявах була наша співвітчизниця Олена Блаватська,
і це той вимір цієї відомої натепер точно так само як і у роки життя і діяльності,
особистості.
Всю свою діяльність, яку вона вела майже на всіх континентах (почала
особисте навчання у Індії, подорожувала, навчаючись, Єгиптом, заснувала Міжнародне теософське товариство, яке існує і натепер, у Америці, у 1882 році
перевівши його в Індію, Адьяр, останні роки свого життя працюючи, та ведучі
стрижневу діяльність теософського товариства, його внутрішньої езотеричної
секції у Європі), вона присвячувала людству і його майбутньому
Її праці, впроваджені ідеї далеко випередили той час і ті дослідження, що
велися вченими-сучасниками Олени Блаватської.
Одним з вимірів особистості, що вийшла за рамки власного «Я», є сміливість у тому, що робиш. І треба було бути дуже сміливою людиною, щоб іти
урозріз загальносприйнятного зразу у двох царинах — застарівших підходах у
науці та стереотипних, застигших поглядах на людину і світ у релігійній думці.
Перший двотомник праць, випущений Оленою Блаватською у 1877 році
який вона назвала «Викрита Ізіда», де одним з томів було викриття науки, а
другим — викриття релігії, мав дію вибухівки на критичні уми світу Високий
інтерес до відомостей, що вона принесла у такій не звичній для західного розуму, манері дослідження і видобування знань, було позначено тою швидкістю, з
якою двотомник розійшовся у продажу!
Олена Блаватська набула зразу багато ворогів у різних областях, де діячі
не хотіли робити крок від звичних позицій до позицій об`єднання і синтезу! Тим
більше, що однією з цілей організованного нею теософського товариства було
спростувати надмірні захоплення аристократами того часу тонким світом, медіумізмом, спробами спілкуватися через викликання душ померлих та обертання
столу як світської забави, коли люди завдають шкоди не експертним інтересом у
досить небезпечній і недослідженій царині.
Її характер був послідовно сміливим, нестандартним у діях і чистим за
помислами, що було незвично не тільки для жінки тих часів, перед якою було не
так багато сфер діяльності, але й для чоловіків, які у великій кількості воювали з
нею, писали наклепи, робили недостойні дії і нападки.
Але нашу відому і натепер співвітчизницю ніколи не спиняли такі дії проти неї — вона була невпинна, послідовна і потужна у своїй діяльності!
У труді «Листи Махатм» про неї напишуть: «Ми за сто років знайшли одну таку!»
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Її діяльність, праці, те що вона принесла у своїй фундаментальній праці —
Таємній Доктрині, статтях у заснованих нею журналах ми знаходимо знання
сучасне, що підтверджується новими науковими дослідженнями, а не спростовується ними.
Це такі сучасні дослідження, як теорія циклічних Всесвітів, що була розроблена директором Інституту теоретичної науки Прінстонського університету
Полом Стейнхардтом і лауреатом максвеловської медалі і престижної міжнародної премії TED Нілом Тьюроком, директором канадського Інституту перспективних досліджень у галузі теоретичної фізики.
Це сучасні дослідження випромінювання людини та усіх живих об`єктів
методом ГРВ та інші сучасні дослідження.
Олена Блаватська стала непересічною особистістю і свого і двох послідуючих століть, де власне вона вийшла за рамки існування на рівні особистості до
масштабів Космічної персони у воістину космічній діяльності передової і сміливої навіть для нашого 21 століття. Цікаво, що навіть натепер її ідеї часто мають
революційний характер при застиглих класичних підходах, часто з нальотом
застарілості, який можна зустріти у науці теперішнього так само як у науці
минулого.
І найбільше значення її праці мають саме для дослідження Космосу і людини, як космічної істоти.
Адже Космічна наука у всіх проявах і вимірах космічних досліджень не
може базуватись на застої, на минулому, вона шукає для втілення свого наукового пошуку таких непересічних народжених особистостей як Олена Блаватська
та інші величні постаті, п::ро яких іде мова на сьогоднішніх читаннях.
А можливо — про ті постатті, які присутні зараз тут і надихаються якостями цих поістину Космічних Індивідуальностей, ставлячи для себе нові цілі
прямо зараз, адже «кожному можна усвідомити себе діючої частинкою Світу і
усвідомити свої справжні потужні сили і можливості» !!!
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В результаті 30 річної історії Україна станом на момент написання цієї
статті жоден вітчизняний супутник не надає послуг зв’язку, зондування Землі чи
будь-яких інших для державних, суспільних чи навіть комерційних потреб.
Причому немає супутника не тільки фінансованого з державного бюджету, але й
приватних вітчизняних компаній, тобто тих, що зареєстровані як юридичні
особи за законодавством України. Проект Загальнодержавної науково-технічної
космічної програми передбачає плани щодо виправлення цієї ситуації шляхом
запуску цілого сузір’я супутників ДЗЗ, при цьому передбачаючи загальний
бюджет на 5 років усієї програми 15 млрд грн. та 20 млрд. інвестицій. Звідки з
ми можемо отримати такі інвестиції? Можливо з корпоратизації державних
підприємств 100 відсотків акцій яких передбачається залишити у тієї ж держави? Спірно. А може державно-приватного партнерства, яке так і не стало реальністю попри закріплення в декількох програмах постіль такого механізму? Теж
навряд чи тільки завдяки цьому. Який же реальний є механізм, який може бути
однаково цікавим і інвестору і виробнику чи надавачу послуг?
За оцінками Morgan Stanley, у космічній промисловості спостерігається
колосальне зростання, яке, як очікується, помножить найближчим часом дохід
світової космічної галузі до 1,1 трлн доларів або більше у 2040 році порівняно з
350 мільярдами доларів США за 2016 рік. Космічні держави, що розвиваються,
зіткнулися з важким завданням збору коштів різними способами: фінансування
акціонерного капіталу, забезпечене та незабезпечене кредитування, фінансування проектів тощо. Фінансування компаній шляхом продажу акцій, залучення
коштів шляхом позик грошей у місцевих банків може бути недоступним через
недостатню обізнаність про космічну діяльність та величезні ризики, що стримують фінансування таких проектів. Нові компанії не мають довгої історії кредитоспроможності, тому вони несуть ризик для інвестора, у них немає іншого
вибору, окрім як використовувати свої космічні активи як заставу, а можливість
фінансових установ придбати гарантовані частки забезпечення цих космічних
активів буде важливою для залучення фінансування. Єдиним міжнародним
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документом, який визначає порядок фінансування космічних проектів на підставі реєстрації прав на космічне майно є Берлінський Протокол до Конвенції
про міжнародні інтереси у пересувному обладнанні з питань, що стосуються
космічних активів (Космічний протокол).
Космічний протокол забезпечує стабільне та безпечне правове середовище
для операцій з космічним майном на основі перевіреного механізму фінансування. Коли кредит надається під заставу обладнання, ризик для кредитора
залежить від ряду факторів. Космічний протокол впливає на коефіцієнт "вартості застави", прагнучи збільшити очікувану вартість майна, по -перше, зробивши
стягнення більш певним та швидшим, а по -друге, дозволивши кредитору реалізувати цю вартість майна, перерозподіливши його всюди, де є попит. Перевага
фінансування, забезпеченого майном, полягає в тому, що у разі, коли боржник
не може погасити борг перед кредитором, майно або його частка можуть перейти у власність та/або під контроль кредитора.
Для прикладу, якщо уявити, що сумновідомий для України проект «Морський старт», в межах якого було створена одноіменна компанія, не був венчурним, відповідна компанія могла б обрати фінансування відповідно до механізмів
Космічного протоколу. Відносини між сторонами можна було б побудувати
таким чином: «Морський старт» (боржник) домовився про фінансування з
Boeing (кредитором) відповідно до договору про забезпечення зобов’язань (наприклад застави), договору оренди або договору купівлі –продажу, згідно з яким
Zenith 3SL (ракета-носій) був би як іпотека або об’єкт оренди чи продажу, що
створило б щодо нього міжнародні інтереси (гарантії, права). Дві українські та
одне російське державні підприємства згідно з однією із вказаних угод таким
чином могли б розпоряджатися цими ракетами-носіями, реєструючи в міжнародному реєстрі похідні права. В іншому випадку можна було б вибудувати прямі
відносини між Boeing як кредитором та державними підприємствами України та
Росії як боржниками щодо створення міжнародних інтересів на основі забезпечення зобов’язань правами на ракети-носії. Міжнародні інтереси в Zenith 3SL
забезпечували б права Boeing, як кредитора, на відшкодування у цій справі.
Звичайно, ми екстраполювало положення Космічного протоколу на ці відносини лише гіпотетично, оскільки діюче на той час законодавство не дозволяло
передавати права на ракети-носії приватній іноземній компанії. Разом з тим,
зараз, коли державна космічна політика орієнтована на комерціалізацію та залучення інвестицій, відповідний механізм їх залучення міг би стати дійсно корисним.
Міжнародний інститут уніфікації міжнародного приватного права (УНІДРУА), який є розробником цього міжнародного документу, виділяє такі його
основні цілі:
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1. Сприяти придбанню та фінансуванню космічного майна шляхом забезпечення створення міжнародних інтересів, які будуть визнані в усіх договірних
державах.
2. Надати кредиторам низку основних засобів правового захисту у випадку неплатоспроможності, а також за наявності доказів невиконання зобов’язань,
засіб отримання швидкого забезпечення зобов’язання до моменту остаточного
вирішення вимог по суті.
3. Створити електронний міжнародний реєстр для реєстрації міжнародних
прав на космічне майно, які повідомлятимуть про їх існування третім особам і
дозволять кредитору зберегти свій пріоритет проти згодом зареєстрованих часток та проти незареєстрованих прав та кредиторів у справі про неплатоспроможність боржника.
4. Для забезпечення задоволення конкретних потреб космічної галузі спеціальними положеннями щодо сфери застосування, наприклад про зберігання та
передачі командних кодів під час передачі прав на космічне майно.
5. Надати договірним державам певний ступінь гнучкості у дотриманні
міжнародного режиму, зберігаючи при цьому основну єдність правового режиму фінансування космічної діяльності за рахунок космічного майна.
6. Надати кредиторам більшу впевненість у прийнятті рішення про надання кредиту, зменшити витрати на позики та страхові премії за кредит для всіх
зацікавлених сторін.
У листопаді 2020 року Рада Європейського Союзу опублікувала свої висновки на тему «Орієнтації на європейський внесок у встановлення ключових
принципів глобальної космічної економіки», пункт 7 яких підкреслює необхідність надання кредиторам цінного і доступного забезпечення зобов’язань, а
також сприяння поінформованості про міжнародні фінансові інструменти. Відповідне положення яскраво свідчить про те, що Космічний протокол може набути достатню кількість ратифікацій в майбутньому та стати дієвим міжнародним
правовим інструментом для залучення інвестицій в космічну галузь промисловості.
Не можна нівелювати й проблем з імплементацією механізмів цього міжнародного документу в майбутньому, зокрема пов’язаних з визначенням поняття космічного майна та його відмінності від космічного об’єкта, інтеграції до
вітчизняного приватного права лізингу як форми забезпечення зобов’язання та
багатьох інших ноу-хау, проте реалізація Космічного протоколу може сприяти
вирішенню справ, пов'язаних з неплатоспроможністю (наприклад, погашення
боргу за справою «Морський старт») та усуненню застарілих юридичних прогалин (реєстрація, процедури страхування). Крім того, для нової космічної економіки ратифікація Космічного протоколу є магнітом для інвестицій, але за умови
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забезпечення передбачуваності виконання зобов’язань та уникнення зловживань
щодо реалізації його положень. Повний ефект від застосування Космічного
протоколу можна буде досягти завдяки паралельному покращенню секторів, на
яких ґрунтуються його механізми, тобто встановленням чітких критеріїв ідентифікації космічного майна, прозорих процедур передачі прав на космічне майно, передбачуваного та сприятливого правового режиму комерційної космічної
діяльності. Створення Міжнародного реєстру та призначення Наглядового органу, що передбачає собою імплементація норм Космічного протоколу, сприятиме
вдосконаленню окреслених секторів. Так чи інакше, майбутнє ринку космічної
діяльності нерозривно пов'язане із захистом прав кредиторів, які успішно забезпечуються Космічним протоколом.
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УДК 338.4
ВЛИЯНИЕ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ КАПИЛЛЯРНОГО ЗАБОРНОГО
УСТРОЙСТВА
І.Ю. Кузьміч, О.М. Мінай,
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
kuzmichiyu82@gmail.com
Аннотация. Каждое время уникально по-своему. Главная особенность
последних лет — всеобщая диджитализация. Она затронула все сферы жизни и
деятельности человека, в том числе и ракетно-космическую отрасль. При проектно-конструкторских работах и экспериментальной отработке (ЭО) систем и
узлов космических летательных аппаратов (КЛА) все чаще применяются методы численного моделирования. Они позволяют улучшить существующие традиционные методы проектирования систем и узлов КЛА, обеспечить уже на
начальном этапе разработки оптимальные параметры конструкции, уменьшить
объём требуемой ЭО. Все это существенно снижает временные и материальнотехнические затраты при проектировании и, как следствие, уменьшает конечную стоимость разработанного КЛА. Что, в свою очередь, повышает его конкурентоспособность на современном рынке космических услуг. В данном докладе
авторы осветили эволюцию процесса внедрения методов численного моделирования в ракетно-космической отрасли на примере проектирования заборных
устройств КЛА, рассмотрев опыт в этой области американских, европейских и
украинских компаний.
Ключевые слова: диджитализация, экспериментальная отработка, численные моделирование, экономика, космическая отрасль, капиллярные заборные устройства.
Анотація. Будь-який час є унікальним по-своєму. Головна особливість
останніх років — загальна діджиталізація. Вона доторкнулась до всіх сфер життя та діяльності людини, в тому числі і ракетно-космічну галузь. Під час проектно-конструкторських роботах і експериментального відпрацювання систем та
вузлів космічних літальних апаратів (КЛА) все частіше застосовуються методи
численного моделювання. Вони дозволяють покращити існуючі традиційні
методи проектування систем і вузлів (КЛА), забезпечити на початковому етапі
розробки оптимальні параметри конструкції, зменшити об’єм необхідного екс162
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периментального відпрацювання (ЕВ). Все це істотно знижує часові та матеріально-технічні витрати при проектуванні і, як наслідок, зменшує його конкурентноспроможність на сучасному ринку космічних послуг. В даному докладі автори освітили еволюцію процесу впровадження методів численного моделювання
в ракетно-космічній галузі на прикладі проектування забірних пристроїв КЛА,
розглянув досвід в цій області американських, європейських і українських компаній.
Ключові слова: діджитализация, експериментальне відпрацювання, численне моделювання, економіка, космічна галузь, капілярні забірні пристрої.
Annotation. Every time is unique in own way. The main feature of the last
years is a general digitalization. It mentioned all spheres of life and activity of the
person, including space-rocket branch. At the construction work and the experimental
working off of systems and knots of the space aircraft methods of numerical modeling
are even more often applied. They allow to improve the existing traditional methods
of design of systems and the vehicles hubs, to provide already at the initial stage of
development optimum parameters of a design, to reduce the volume of the demanded
experimental development. All this significantly reduces time and material expenditure at design and, as a result, reduces the final cost of the developed the vehicle.
That, in turn, increases its competitiveness in the modern market of space services.
Authors covered evolution of process of introduction of methods of numerical modeling in space-rocket branch on the example of design of the vehicle intakes in this
report, having considered experience in this area of the American, European and
Ukrainian companies.
Keywords: digitalization, experimental development, numerical modeling,
economics, space industry, capillary intake devices.
Бурное развитие в ракетно-космической отрасли во второй половине 20-го
века, создание КЛА многократного использования, совершающего различные
маневры на орбите, привели к усилению требований к системе отбора жидкости
из баков КЛА. В связи с этим особое внимание создателей ракетно-космической
техники во всем мире все больше стали привлекать капиллярные системы отбора жидкости (топлива) из баков КЛА — капиллярные заборные устройства
(КЗУ). Принцип функционирования которых основан на использовании капиллярных сил поверхностного натяжения, т.е. на существовании капиллярного
перепада давления при переходе через поверхность раздела фаз [1].
При этом КЗУ отличаются высокой надежностью, эффективностью, долговечностью, стойкостью к воздействию агрессивных и криогенных компонентов, универсальностью применения, малой массой.
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Так, первое КЗУ, обеспечивающее повторный запуск маршевой ДУ в
условиях микрогравитации, было применено на разгонном блоке (РБ)
«Agena B» ракеты-носителя (РН) «Atlas» (США) в 1964 году. Инженеры американской компании «Lockheed» приступили к его разработке в 1962 году. Для
подтверждения заложенных в ходе проектирования рабочих параметров КЗУ
была проведена экспериментальная отработка (ЭО) специально разработанных
опытных конструкций (ОК), как при низких значениях гравитации (g0 ≈ 0 м/с2)
— с использованием стенда невесомости университета в Santa Clara, так и при
ускорении земного тяготения (g0=9,81м/с2) [2].
В этот период к изысканиям инженеров из «Lockheed» в области проектирования заборных устройств, использующих силы поверхностного натяжения
для контроля положения топлива в баках КЛА в условиях микрогравитации,
присоединились и исследователи из других компаний космической индустрии,
таких как: «Martin», «GD», «Western Filter», «TRW», «GE», «RCA», «McDonald
Douglas», «NASA Marshall», «NASA Glenn» и «Bell». И уже к 1971 году в документе «A Survey of Current Developments in Surface Tension Devices for Propellant
Acquisition» было представлено семь КЗУ различной конфигурации, суммарно
принявших участие в 391 космической мисси по выведению полезной нагрузки
(ПН) на орбиту [2].
В 70-80-е года 20-го столетия ключевые компании ракетно-космической
отрасли США «Martin Marietta», «Lockheed» и «McDonnell Douglas» и др. при
разработке КЗУ проводили длительные и дорогостоящие испытания ОК на
различных наземных стендах и стендах невесомости.
На рисунке 1 приведено фото испытания компанией «Martin Marietta» ОК
КЗУ на стенде невесомости FARE.

Рис. 1. Фото испытания ОК КЗУ на стенде невесомости FARE
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С начала 1980-х компании «Lockheed» и «RCA», основываясь на большой
статистический объём информации, полученный за десятилетие проведения ЭО
ОК КЗУ и результаты летных миссий КЛА с КЗУ, первыми начинают активно
применять численный анализ для проектирования и подтверждения характеристик КЗУ.
Эта практика и полученные первые положительные результаты ее применения приводит к постепенному отказу компанией «Lockheed» от проведения
ЭО и переходу к численным методикам проектирования КЗУ.
Так в начале 1980-х «Lockheed» разработала КЗУ для «Ford Aerospace и
British Aerospace» (BAE). Эти КЗУ были уникальными, так как они были полностью разработанными и подтвержденными с помощью методов численного
моделирования. Они включали КЗУ для КЛА Insat и Arabsat GEO (для Ford
Aerospace), а также КЛА Eurostar and Inmarsat GEO (для BAE).
В следующие годы «Lockheed» полностью отказывается от ЭО ОК и при
разработке КЗУ использует только методы анализа с помощью численного
моделирования для подтверждения заложенных рабочих параметров этих КЗУ.
Такой подход, без подтверждающей ЭО, доказал свою жизнеспособность. Он
стал основным для коммерческих программ, которые не могли и не хотели
тратить время и деньги на исследование, разработку и испытания. Вскоре инженеры компании «Lockheed» перешли к подтверждению рабочих параметров КЗУ
только методами анализа с помощью численного моделирования и для всех
правительственные программы. Испытания больше не считали необходимыми и
полностью оставлены «Lockheed» в 1981 году.
В 1986 году D. E. Jaekle Jr., конструктор-аналитик компании «Lockheed»,
основывает фирму по разработке КЗУ, названую «PMD Technology», которая
объединилась с «PSI», малым производственным бизнесом в космической отрасли (Commerce, California). Новая команда разработчиков начала разработку и
продажу баков с КЗУ аэрокосмическому сообществу. Использование при проектировании только методов численного моделирования позволило в кратчайшие
сроки стать «PMD Technology» лидером на рынке разработки топливных баков с
КЗУ для спутниковых систем.
Таким образом, эволюционный переход при разработке КЗУ от испытаний
к применению методов численного моделирования, среди конструкторских
компаний США, произошел за двадцатилетний период с 1960-го по 1980-й
годы. Одним из ключевых факторов, оказавших существенное влияние на темпы этой эволюции, являлось наличие базы данных обширной экспериментальной отработки. Ее наличие обеспечило значительную уверенность в результатах
использования методов численного моделирования.
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Другим фактором на формирование цен стало влияние возросшей роли
негосударственного коммерческого сектора, новые заказчики из которого предъявляли требования по удешевлению баков с КЗУ и сокращению сроков поставки.
Третий фактор — это стремительное развитие компьютерной техники и
технологий по обработке данных, что сделало анализ с помощью методов численного моделирования легче и быстрее. Для численного моделирования использовали программные пакеты Flow-3D и Surface Evolver. При этом Flow-3D,
VOF (моделирование в гидрогазодинамике), могли делать расчеты для сил поверхностного натяжения, хотя и со многими ограничениями. Использование
Flow-3D сделало проектирование и подтверждение всех процессов в космосе
гораздо легче. Evolver мог полностью прогнозировать трехмерные равновесные
поверхности, обусловленные поверхностным натяжением.
На рисунке 2 приведено КЗУ КЛА «Orbital Express» и результаты численного моделирования в программном пакете Surface Evolver процесса локализации газа в ходе выполнения миссии.

а)
б)
Рис. 2. КЗУ КЛА «Orbital Express» (а) и результаты численного моделирования в
программном пакете Surface Evolver процесса локализации газа в ходе
выполнения миссии (б)
В итоге к 90-м годам в США кампаниями «Lockheed Martin» и «PMD
Technology», был полностью сформирован и многократно апробирован научноинженерный подход к разработке КЗУ, позволяющий: расширить модельный
ряд, оптимизировать параметры конструкции, уменьшить сроки проектирования
и удешевить конечную стоимость. Такой подход был основан всецело на методе
численного моделирования (CFD).
К ключевым проектам, подтвердившим возможность применения CFD
при разработке КЗУ, стали миссии: телескопов SDO и JWST; космической экспериментальной
платформой
NFIRE;
исследовательского
спутника
MESSENGER.
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При чем, во время миссии MESSENGER на орбите Меркурия, разработчики провели многократные вычисления в CFD, чтобы оптимизировать последовательность включения маневрового двигателя для извлечения остатков топлива, которое «прилипло» к перегородкам бака. Прогнозы CFD по продолжительности и времени впрыска газа были очень последовательны и точны. Что в
очередной раз подтвердило экономическую и научную целесообразность использования методов численного моделирования в ракетно-космической отрасли.
В Европе, из-за отсутствия доступной разработчикам базы данных по результатам наземной и летной отработки различных конструкций КЗУ, процесс
внедрения CFD методов при разработке КЗУ шёл более медленными темпами.
Ускорение ему придала работа над совместным с США проектом «Space
Shuttle» в конце 1980-х годов. В ходе его реализации были проведены широкомасштабные исследовательские работы с использованием испытательной платформы EMTE, что дало хорошую начальную базу данных. В дальнейшем европейские разработчики КЗУ, продолжая расширять базу данных, в ходе реализации различных проектов проводили как ЭО, так и расчеты методом численного
моделирования. Так как, первоначально, из-за недостаточности исследовательских данных и неточности разработанных на их основе математических моделей,
имелось отличие результатов ЭО и данных CFD расчетов (например, для КЛА
«OST-2»).
На рисунке 3 приведена испытательная платформа EMTE.

Рис. 3. Испытательная платформа EMTE
С течением времени, наработанная база и множество проведенных CFD
расчетов внесли свой вклад в развитие программного пакета FLOW-3D CFD в
Flow Science. И в итоге FLOW-3D стал стандартом в CFD в «Airbus DS» Несмотря на это, европейские разработчики КЗУ полностью от ЭО не отказались.
На рисунке 4 приведены фото (слева) ЭО ОК КЗУ бака LN2 и результаты
CFD расчетов в FLOW-3D (справа) для разгонного блока (РБ) A5ME (РН
«Ariane 5»).
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Рис. 4. Фото (справа) ЭО ОК КЗУ бака LN2 и результаты CFD расчетов
в FLOW-3D (слева) для разгонного блока (РБ) A5ME (РН «Ariane 5»)
В Украине инженерами ГП «КБ «Южное»» методы CFD при проектировании КЗУ стали применяться с 2012г., после приобретения лицензии на программный пакет ANSYS. Так же, как и в случае с европейскими инженерами,
пополнение необходимой базы экспериментальных данных, необходимой для
верификации результатов численных расчетов, шло в ногу с реализацией проекта по разработке 3-й ступени РН «Циклон-4», оснащённой КЗУ. И если на первых этапах работ проектные параметров КЗУ подтверждались исключительно
результатами ЭО на наземных гидродинамических стендах и стендах невесомости, то на заключительных этапах стали параллельно применяться методы CFD,
верифицированные результатами ЭО. Применение методов CFD позволило
сократить: количество используемых ОК, необходимое количество испытаний,
временные затраты на проведение испытаний и, как важное следствие, снижение общих материальных затрат.
На рисунке 5 приведена ОК для проведения испытаний по определению
времени осаждения КТ перед повторным включением двигателя и кинематическая модель (КМ) на стенде невесомости (ЭО 3-ст. «Циклон-4»).

а)
б)
Рис. 5. ОК (а) и КМ на стенде невесомости (б) (ЭО 3-ст. «Циклон-4»)
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На рисунке 6 приведены результаты ЭО по определению времени осаждения КТ перед повторным включением двигателя (3-ст. «Циклон-4») и результаты численных расчетов этого процесса.

Рис. 6. Результаты ЭО по определению времени осаждения КТ перед повторным
включением двигателя ( 3-ст. «Циклон-4») и результаты численных расчетов
этого процесса
Выводы
Как показано в материалах доклада, на примере разработки КЗУ, применение методов численного моделирования при проектно-конструкторских работах и ЭО систем и узлов КЛА активно применяется во всем мире. Применение
методов CFD позволяет улучшить существующие традиционные методы проектирования систем и узлов КЛА, обеспечить уже на начальном этапе разработки
оптимальные параметры конструкции, уменьшить объём требуемой ЭО. Все это
существенно снижает временные и материально-технические затраты при проектировании и, как следствие, уменьшает конечную стоимость разработанного
КЛА. Что, в свою очередь, повышает его конкурентоспособность на современном рынке космических услуг.
Литература
1. Багров В.В. Капиллярные системы отбора жидкости из баков космических
аппаратов / В.В. Багров и д.р. //. — М.: УНПЦ «ЭНЕРГОМАШ», 1997. — 328с.
2. Walter, T. and Jaekle, D., Review and history of ATK space systems surface
tension PMD tanks, In conference: Space Propulsion, 2018, 24.
3. Walter, T., Philipp, B., Jaekle, D., and Netter, G. The Evolutionary forces and
the design and development of propellant management devices for space flight
in europe and the united states, In conference: Space Propulsion, 2016, 25.
169

Економіко-правові, гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу

УДК 347.85:504.054
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
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У статті розглядаються правові аспекти проблем забезпечення екологічної
безпеки у космічному просторі, аналізуються норми міжнародного права щодо
забезпечення екологічної безпеки в процесі дослідження та використання космічного простору, охорони навколоземного простору від шкідливих наслідків
«космічного сміття», обмеження використання ядерних джерел енергії в космічному просторі.
Ключові слова: екологія Космосу, екологічна безпека космічного простору, забезпечення екологічної безпеки, космічне сміття, правова охорона навколоземного простору.
В статье рассматриваются правовые аспекты проблем обеспечения экологической безопасности в космическом пространстве, анализируются нормы
международного права по обеспечению экологической безопасности в процессе
исследования и использования космического пространства, охраны околоземного пространства от вредных последствий «космического мусора», ограничения
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве.
Ключевые слова: экология Космоса, экологическая безопасность космического пространства, обеспечения экологической безопасности, космический
мусор, правовая охрана околоземного пространства.
The article considers the legal aspects of environmental safety in space, analyzes the rules of international law on environmental safety in the study and use of outer
space, protection of outer space from the harmful effects of "space debris", restrictions
on the use of nuclear energy sources in outer space.
Keywords: space ecology, ecological safety of outer space, ensuring ecological
safety, space debris, legal protection of near-Earth space.
Кінець другого — початок третього тисячоліття особливо глобально загострив екологічні проблеми функціонування людства. Екологія Космосу займає
визначальне місце у глобальній екології, «яка системно вивчає та прогнозує
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стан і зміни всієї Землі та біосфери, рекомендує шляхи гармонізації відносин і
довкілля» [1]. Питання екологічної безпеки космічного простору почали обговорюватися ще в 70-х роках ХХ ст. Офіційне закріплення на міжнародному
рівні вони отримали після доповіді Генерального секретаря ООН «Вплив космічної діяльності на навколишнє середовище» 10 грудня 1993 р., в якій було зазначено, що ця «проблема має міжнародний, глобальний характер: немає засмічення національного навколоземного космічного простору, є засмічення космічного простору Землі, яке однаково негативно впливає на всі країни» [2]. Таким
чином, дана проблема актуалізує та об’єднує інтереси всіх країн світу, акумулюючи прагнення збільшення можливостей здійснення і розвитку космічної
діяльності в майбутньому.
Запобігання шкідливому забрудненню космічного простору тісно пов'язано з глобальним завданням охорони навколишнього середовища. Зокрема,
принцип міжнародного екологічного права, який визначає, що навколишнє
природне середовище поза державними кордонами є загальним надбанням
людства, знайшов своє відображення в ст. IХ Договору про космос 1967 року,
ст. 3 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979, ст. 1
Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію 1986 р., Конвенції про
допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації 1986 р. Згідно з
цими документами «держави-учасниці зобов'язані здійснювати контроль діяльності ядерних установок на космічних об'єктах, публікувати дані оцінки ядерних джерел енергії на борту космічних об'єктів до їх запуску, здійснювати вивчення і дослідження космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні
тіла таким чином, щоб уникати їх шкідливого забруднення, а також несприятливих змін земного середовища внаслідок доставки позаземної речовини»[3].
Таким чином, екологічну безпеку космічного простору можна визначити як стан його захищеності від негативного впливу від космічної діяльності, здійснюваної людством. Тому ключовими об’єктами для правового
аналізу екологічної безпеки виступають джерела забруднення космічного простору або завдання йому шкоди та відповідальність за спричинене забруднення
чи шкоду космічному простору.
Принагідно зауважити, що під космічним простором розуміється середовище за межами атмосфери Землі — за узвичаєним правилом на висоті вище
110 км над рівнем океану. Але в жодному правовому акті визначення цього
поняття немає, як і не існує встановленого відмежування космічного простору
від повітряного. Зазначене є важливим з огляду на те, що по-перше, повітряний
простір поділяється на національний та міжнародний, а космічний — неподільний і знаходиться у загальному користуванні; по-друге, екологічна безпека
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космічного простору не охоплює повітряний простір та наземну космічну діяльність, хоча між ними існує зв’язок.
Одним із джерел забруднення космічного простору є «космічне сміття»
[4]. За даними Європейського космічного агентства (ESA) станом на 1 лютого
2020 року приблизно 22,3 тис. об'єктів космічного сміття діаметром понад 10 см
на орбітах каталогізували і відстежують. Імовірна кількість об'єктів від 1 см до
10 см становить приблизно 900 тис., а кількість частинок від 1 мм до 1 см —
приблизно 128 млн. Станом на лютий 2020 року загальна вага всіх об'єктів на
навколоземних орбітах перевищувала 8,8 тис. тонн [5]. Тому космічне сміття є
значною екологічною загрозою, надзвичайним антропогенним чинником, який
завдає шкоди як екології Космосу, так і Землі. Орбітальне сміття з кожним
роком все більше і більше накопичується і розповсюджується в космічному
просторі. Воно «обумовлює зіткнення й як наслідок вибухи, що спричиняють
негативні екологічні наслідки не тільки на навколоземній орбіті, а й становлять
загрозу для Землі…, створюючи ризики космічних бомбардувань земної поверхні при неповному згоранні залишків космічних об’єктів в щільних шарах атмосфери» [6, c.141].
Проблема безконтрольного зростання космічного сміття змусила науковців шукати нові шляхи очищення космічного простору і найперше від найпроблемніших шматків сміття, щоб уникнути в майбутньому так званого «синдрому
Кесслера», тобто тенденції до збільшення та накопичення кількості космічного
сміття через зіткнення одних його шматків з іншими. Це завдання потребує
освоєння нових технологій, значного фінансування і потенційно-нових законів.
Зокрема, необхідним вбачається правове врегулювання щодо скорочення числа
запусків, збільшення термінів активного існування космічних апаратів, розробки способів і засобів по очищенню навколоземного простору від космічного
сміття, безпечого використання «орбіт поховання»…» [7, с.6 ].
Сама дефініція «космічне сміття» для однозначності потребує визначення
та класифікації об’єктів, що відносяться до такого сміття, і відповідного закріплення у міжнародно-правових актах. У наукових дослідженнях обґрунтовано
розмежовується природне і штучне космічне сміття, придатне для вторинної
переробки і непридатне тощо. Критерієм розмежування космічних тіл та запущених людиною в навколоземний космічний простір об’єктів від космічного
сміття пропонується визнавати останнє носієм ризику спричинення шкоди навколоземному космічному простору, біологічним об’єктам та ракетно-космічній
техніці [8, с. 66].
Наявні наукові розробки та сучасний стан розвитку технологій у космічній сфері обумовлюють необхідність і відповідного правового регулювання, у
зв’язку з чим постає потреба прийняття на міждержавному рівні «широкої між172
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народної угоди, яка всебічно і дієво регулювала б аспекти боротьби з космічним
сміттям»[7, c.9], в тому числі і заборону навмисних вибухів у космосі, які є чи
не найголовнішим джерелом утворення космічного сміття, а також створення
міжнародної системи спостереження і контролю за космічним сміттям. Адже
ефективне вирішення цієї глобальної проблеми, що зачіпає інтереси всіх держав, можливе лише в рамках міжнародного співробітництва. Проте вирішення
даного питання неможливе і без прийняття відповідних національних законів,
узгоджених з основними принципами міжнародного космічного права. Керівні
принципи щодо запобігання утворення космічного сміття, схвалені резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН у 2008 році, на жаль, не мають обов’язкової юридичної сили для виконання суб’єктами міжнародного космічного права [9]. Вони
переадресовують на національний рівень законодавства визначення механізму
їх застосування.
Серед джерел забруднення космічного простору окремо варто виділити
ядерні джерела енергії як потенційно ризикові через можливий негативний
вплив. Оскільки вони найчастіше застосовуються у техніці для дослідження
«далекого космосу», шляхи усунення їхньої загрози та наслідки шкоди для
космосу недостатньо вивчені. Недостатнім є і правове регулювання запобіганню
таким загрозам.
У Принципах щодо використання ядерних джерел енергії в космічному
просторі, схвалених Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1992 р. було визнано, що використання ядерних джерел енергії в космічній діяльності повинно
базуватись на ретельній оцінці безпеки, включаючи вірогідний аналіз ризику
впливу шкідливого випромінювання або радіоактивних речовин на населення
Землі в результаті можливих аварій [10]. Проте допустимі граничні рівні радіаційного захисту спеціально для умов космічної діяльності до цього часу не
унормовані, тому наразі користуються загальними нормами радіаційної безпеки,
розробленими під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)
та рекомендаціями Міжнародної комісії з радіаційного захисту.
Отже, увага радіаційній безпеці як наслідку використання ядерних джерел
енергії у космічній діяльності приділена в актах ООН першочергово з метою
убезпечення населення Землі. Разом з тим, встановлено певні критеріальні обмеження для використання ядерних джерел у космосі (зокрема ядерних реакторів). Проте питання впливу від такої діяльності саме на космічний простір залишається недостатньо вивченим, а тому і недостатньо врегульованим, водночас потенційні ризики наслідків використання ядерних джерел у «далекому
космосі» та їх можливий зворотний ефект на небесні тіла у перспективі, зокрема
і на Землю, — непрогнозованими.
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Наразі актуальності набули й питання, пов’язані із запобіганням шкідливому забрудненню космосу внаслідок доставки наземної речовини. Статтею ІХ
Договору про космос 1967 р. встановлено, що «держави мають здійснювати
вивчення та дослідження космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, таким чином, щоб уникати їх шкідливого забруднення, а також несприятливих змін земного середовища, внаслідок доставки позаземної речовини, і з
цією метою, у випадку необхідності, вживати відповідних заходів» [11, c. 195].
Важливе значення має і встановлена цим Договором заборона розміщення ядерної зброї в космічному просторі.
Вирішення потребує і проблема розробки конкретних правил, покликаних
запобігти чи зменшити шкідливі наслідки можливого зараження земними речовинами космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла. Перш за
все, мається на увазі розробка правових норм, які б передбачали стерилізацію
міжпланетних літальних апаратів та інші профілактичні заходи щодо запобігання зараженню.
Особливе місце в міжнародно-правовому регулюванні питань екології Космосу належить «Конвенції про відповідальність за шкоду, спричинену космічними об'єктами» 1972 року [12]. Стаття 2 цієї Конвенції накладає на державу,
яка здійснює запуск, абсолютну відповідальність за шкоду, заподіяну її космічним об'єктом на поверхні Землі або повітряному судну в польоті. Така відповідальність не залежить від вини.
Отже, забезпечення екологічної безпеки у космічному просторі — це
складна комплексна проблема, яка може бути вирішена за допомогою технічних, економічних, організаційних і юридичних заходів, що мають базуватися на
засадах загальновизнаних принципів та норм, прийнятих на міжнародному
рівні. На сучасному етапі «нормативна база щодо охорони навколоземного
космічного простору досі залишається на рівні рекомендаційного регламентування» [13, c. 144], більшість її положень — це норми так званого «м’якого
права», що містять відсильні норми до інших міжнародних документів та національного законодавства, яке ефективніше та дієвіше забезпечує їх реалізацію.
Проте «більшість космічних проєктів є міжнародними і щодо них буває недостатньо, як правило, лише національних процедур» [14, c. 28], а тому необхідне
міжнародне нормативно-правове регулювання, прийняття відповідних норм, які
б в першу чергу визначали процедури попередження екологічної шкоди при
здійсненні діяльності у космічному просторі.
Питання екологічної безпеки, так званого, «далекого космосу» ні на рівні
міжнародного права, ні на рівні права національних правових систем не вирішене, оскільки не набуло актуальності та практичного значення в умовах сьогодення. Очевидно, це можна пояснити недостатнім розвитком сучасних техноло174
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гій для його освоєння, надвисоку вартість проєктів для таких досліджень і їх
недоступність для більшості держав.
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ПЕРСПЕКТИВНА КОСМІЧНА ЕКОСИСТЕМА УКРАЇНИ
Р.М. Петренко, Д.В. Гросов, М.В. Дерипаско, В.М. Єрмаков, В.С. Рева,
Державне підприємство «КБ«Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
bsqq161@gmail.com
Представлена структура і модель функціонування перспективної космічної екосистеми України. Наведено обґрунтування створеної структури і взаємозв’язків між її елементами. Основні зміни відносно існуючої космічної екосистеми — стимулювання науково-технічного прогресу державних підприємств
космічної галузі, створення умов для взаємодії технічних команд, що мають
готові до реалізації ідеї, з потенційними інвесторами, впровадження практики
бізнес-інкубаторів, інтернатури та надання грантів на молодіжні технічні проекти. Наведено послідовність дій, що може дозволити отримати таку космічну
екосистему в найближчі десятиліття. Результати, що очікуються — підвищення
конкурентоспроможності космічної галузі України, створення умов розвитку
приватних підприємств галузі, підвищення матеріального забезпечення її співробітників та студентів, позитивний суспільний імідж галузі.
Ключові слова: структура космічної галузі, реформування космічної галузі, приватний космос.
Представлена структура и модель функционирования перспективной космической экосистемы Украины. Приведено обоснование созданной структуры и
взаимосвязей между ее элементами. Основные изменения относительно существующей космической экосистемы — стимулирование научно-технического
прогресса государственных предприятий космической отрасли, создание условий для взаимодействия технических команд, имеющих готовые к реализации
идеи, с потенциальными инвесторами, внедрение практики бизнес-инкубаторов,
интернатуры и предоставление грантов на молодежные технические проекты.
Показана последовательность действий, которая позволяет получить такую
космическую экосистему в ближайшие десятилетия. Результаты, которые ожидаются — повышение конкурентоспособности космической отрасли Украины,
создание условий для развития частных предприятий отрасли, повышение материального обеспечения ее сотрудников и студентов, положительный общественный имидж отрасли.
Ключевые слова: структура космической отрасли, реформирования космической отрасли, частный космос.
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The structure and model of functioning of the perspective space ecosystem of
Ukraine are presented. The substantiation of the created structure and interrelations
between its elements is given. The main changes in the existing space ecosystem are
state stimulation of scientific and technical progress of state enterprises of the space
industry, creation of conditions for interaction of technical teams with ready-toimplement ideas with potential investors, introduction of business incubators, internships and grants for youth technical projects. The sequence of actions that may allow
to obtain such a space ecosystem in the coming decades is given. The expected results
are an increase in the competitiveness of the space industry of Ukraine, the creation of
conditions for the development of private enterprises in the industry, an increase in
the material support of its employees and students, and a positive public image of the
industry.
Key words: space industry structure, space industry reform, private space.
Наявна екосистема України має ряд системних недоліків. Відсутність системного бачення подальшого розвитку космічної галузі з моменту набуття незалежності призвела до її повільної стагнації. Не всі підприємства знайшли саме
той спосіб організації труда, що дозволяє генерувати корисний кінцевий продукт для потенційних замовників, або не повністю реалізують свій науковотехнічний потенціал. Ситуацію погіршує відсутність фінансування перспективних проектів та держзамовлень у тих об’ємах, що наявні у розвинених державах
(США, ЄС, Індія, КНР та ін.).
Маючи на даний час науково-технічний потенціал космічної галузі, що
дозволяє в цілому працювати зі всіма космічними галузями світу в якості партнера, ми маємо можливість надати їй імпульс для подальшого розвитку. Одночасно він є і умовою виживання вітчизняної космічної галузі, бо з сучасними
темпами розвитку технологій наша продукція в наступні 10 років залишиться
актуальною лише для держав третього світу.
Таким чином, розглянуто шляхи організації функціонування космічної
екосистеми України, що самостійно залучає іноземний та вітчизняний капітал у
галузь, приносить прибуток в державу, розвиває науково-технічний потенціал і
тим самим — забезпечує працівників космічної галузі гідною роботою та її
оплатою.
Основні тези перспективної космічної екосистеми:
- держава забезпечує умови науково-технічного зростання перспективних напрямів космічної галузі через державні підприємства
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- держава забезпечує умови інвестування в перспективні проекти технічних команд, або починаючих приватних підприємств, іноземного та
вітчизняного капіталу
- ревізія та реформування державних підприємств з метою впровадження ефективного механізму формування корисного кінцевого продукту
для потенційних замовників, та мінімізації недоліків державного керування на ефективність їх роботи
- впровадження сучасних практик стажування молодих спеціалістів в
підприємствах галузі, стипендій і грантів для стимулювання їх корисної діяльності, оптимізація навчального процесу
- інформаційна кампанія, що висвітлює досягнення реформ та космічних
підприємств, формує обґрунтований позитивний імідж галузі
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МОЛОДЬ ТА КОСМОС

Кривошеїн Віталій Володимирович
доктор політичних наук, професор
Селіфонов Іван Петрович
ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля
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УДК 005.95/.96/
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ КОЛЕКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Д.Л. Гавриленко,
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
DimonCSK@gmail.com
Рассмотрены направления и работы деятельности Совета молодых работников космической отрасли Украины, а так же направлення работ Совета молодых специалистов ГП «КБ «Южное». Создания и развития Совета МС, объединение МС космической отрасли, её функции и популяризация.
Ключевые слова: деятельность, космическая, отрасль, популяризация.
Розглянуто напрямки та роботи діяльності Ради молодих працівників космічної галузі України, а так само направлення робіт Ради молодих фахівців ДП
«КБ« Південне ». Створення та розвиток Ради МС, об'єднання МС космічної
галузі, її функції і популяризація.
Ключові слова: діяльність, космічна, галузь, популяризація.
The directions and works of the Council of young workers of the Space Industry of Ukraine are considered, as well as the directions of the works of the Council of
young specialists of the Yuzhnoye State Design Office. Creation and development of
the Council of young specialists, unification of the Council of young specialists space
industry, its functions and popularization.
Keywords: activity, space, industry, popularization.
Основними цілями Ради є:
- проведення роботи спільно з кадровими службами підприємств щодо
залучення молодих фахівців і випускників вищих навчальних закладів
до роботи на підприємствах;
- сприяння виявленню творчого, інтелектуального та організаторського
потенціалу молодих працівників космічної галузі України;
- участь в організації підготовки, перепідготовки і підвищенні
кваліфікації молодих працівників;
- сприяння покращенню матеріального становища молодих працівників
підприємств шляхом стимулювання їх виробничого росту, підвищення
професійного рівня;
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- сприяння в наданні допомоги молодим працівникам підприємств при
вирішенні житлових, соціально-побутових проблем;
- сприяння в залученні молоді підприємств до наукової, раціоналізаторської і винахідницької діяльності; — координація діяльності рад
молодих працівників підприємств та обмін досвідом між молодими
працівниками підприємств;
- організація і проведення за сприяння підприємств та профспілок, а також участь у роботі молодіжних науково-практичних симпозіумів,
семінарів, конференцій тощо;
- організація відпочинку молоді підприємств, проведення культурних,
спортивних і оздоровчих заходів.
Напрямки діяльності Ради:
- наукова;
- популярізаційна;
- спортивна;
- культурна-масова.
Діяльність Ради:
- представляє інтереси молодих працівників підприємств, відповідно до
своєї компетенції, на підприємствах та в органах державної влади
України;
- формує та зміцнює зв’язки з подібними організаціями України, інших
країн;
- проводить аналіз роботи з молоддю на підприємствах, вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків з обговоренням на оперативних нарадах керівництва підприємств і на колегіях ДКА України;
- вносить на розгляд керівництву підприємств пропозиції щодо укладання трудових угод з молодими працівниками;
- формує пропозиції щодо матеріального стимулювання праці молоді
підприємств, створення умов для їх професійного росту та інших пільг,
що стимулюють молодого працівника на перспективну тривалу роботу
на підприємствах;
- підтримує постійний зв'язок з вищими навчальними закладами, подає в
кадрові служби підприємств пропозиції щодо цільової підготовки студентів;
- бере участь в організації конкурсів з професійної діяльності серед молодих працівників підприємств;
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- вносить пропозиції щодо включення молодих працівників підприємств
до кадрового резерву на керівні посади;
- бере участь в організації стажування молодих працівників підприємств
на провідних українських та іноземних підприємствах.
Популяризація
Висновок
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УДК 005.95/.96/
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОСМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ
І.О. Гаркуша,
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
irinagarkusha2993@gmail.com
Рассмотрены направления деятельности Совета молодых работников космической отрасли Украины. Описаны основные мероприятия, направленные на
популяризацию космической отрасли среди молодежи.
Ключевые слова: деятельность, космическая, отрасль, популяризация.
Розглянуто напрямки діяльності Ради молодих працівників космічної галузі України. Описано основні заходи, спрямовані на популяризацію космічної
галузі серед молоді.
Ключові слова: діяльність, космічна, галузь, популяризація.
The considered directions of activity of the Council of young workers of the
space industry of Ukraine. Describes the main visits, aimed at popularizing the space
industry among young people.
Keywords: activity, space, industry, popularization.
Рада молодих працівників космічної галузі України є галузевим дорадчим
органом Державного космічного агентства України, який створюється з молодих працівників підприємств, які входять до космічної галузі.
До склади Ради може входити будт-який молодий працівник (до 35 років
включно) підприємства та ДКА України за власним бажанням та за поданням
відповідної Ради молодих працівників підприємства або за узгодженням з керівництвом підприємства, де він працює, може увійти до складу Ради.
Основними цілями Ради є:
- активізація діяльності молодих працівників щодо збереження та збільшення науково-технічного та інтелектуального потенціалу космічної
галузі України;
- сприяння соціальному становленню та розвитку молодих працівників
підприємств.
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Напрямки діяльності Ради:
- наукова;
- популярізаційна;
- спортивна;
- культурна-масова.
Розглянемо більш детально роботу Ради у напрямках культурно-масових
заходах:
- галузеві спартакіади;
- конкурси дитячого малюнки;
- фотоконкурси;
- галузеві збори молодих працівників;
- конкурси «Що? Де? Коли?»
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УДК 378.14
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЛІ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ КОСМІЧНОЇ
ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
М.О. Позднишев,
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
pozdnyshevmo@science.yuzhnoye.com
Рассмотрены основные классы участников космической экосистемы Украины. Описаны роли молодежи при взаимодействии с данным участниками и
механизм их взаимодействия. Предложен способ активизации развития космической экосистемы с помощью механизма содействия командообразования
среди молодежи.
Ключевые слова: молодежь, космическая отрасль, командообразование,
стартапы, инвестиции, бизнес.
Розглянуті основні класи учасників космічної екосистеми України. Описані ролі молоді при взаємодії з даними учасниками та механізм їх взаємодії.
Запропонований спосіб активізації розбудови космічної екосистеми за допомогою механізму сприяння командоутворення серед молоді.
Ключові слова: молодь, космічна галузь, командоутворення, стартапи,
інвестиції, бізнес.
The main classes of participants of the space ecosystem of Ukraine are considered. The roles of youth in interaction with these participants and the mechanism of
their interaction are described. A way to intensify the development of the space ecosystem with the help of a mechanism to promote team building among young people
is proposed.
Keywords: youth, space industry, team building, startups, investments, business.
Космічна екосистема України складається з багатьох учасників. До екосистеми входять всі, хто так чи інакше взаємодіє з космічною галуззю або користується її продуктами чи послугами. До основних учасників космічної екосистеми можна віднести представників: держави, бізнесу, інвесторів, науки, освіти
та широкого населення. Всі учасники тісно взаємодіють та впливають один на
одного напряму, або опосередковано.
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Для активізації розбудови космічної екосистеми необхідно впливати одночасно на всіх її учасників. Однак, для створення умов ефективного функціонування всієї екосистеми необхідно значне фінансування та час.
Як один з варіантів активізації розбудови всієї екосистеми можливо використати спосіб командоутворення молоді на всіх етапах навчального процесу у
космічній освіті.
Розглянемо основні ланки навчального процесу у аерокосмічній освіті. Це,
звичайно, школи, в особливості ті, які провадять принцип STEM у освіті, Національний центр аерокосмічної освіти молоді (НЦАОМ), міські та обласні станції
юних техніків, гуртки, мала академія наук, заклади вищої (ЗВО) та професійнотехнічної освіти, науково дослідні інститути, приватні навчальні центри. Основними центрами, що формують освітню політику у космічній галузі є Міністерство освіти і науки України (МОН), Національна академія наук (НАН), та Державне космічне агентство України (ДКА).
Найбільш заінтересованою стороною у розбудові саме космічної екосистеми є ДКА, та у вигляді НЦАОМ, має с своєму підпорядкуванні важливий
інструмент для цього. За допомогою НЦАОМ э можливість започаткування
експериментальних курсів та методів навчання, що безперечно сприятиме впровадженню найефективніших з них. Таким чином, саме ДКА, у партнерстві з
іншими учасниками, може ініціювати зміни у системі освіти, що мають на меті
підвищення якості та кількості компаній, що працюють на космічну екосистему.
Найбільш простим та економічно доцільним пропонується впровадження
на всіх етапах навчання принцип командоутворення, як такий, що врешті призводить до формування стійких груп, що створюють власні стартапи та розвивають бізнес у космічній сфері. Принципу командоутворення відповідають командні інтелектуальні змагання, оцінювання командної роботи, командні грантові
проєкти, командні дипломні проєкти та ін.
Однак недостатньо лише впровадження командоутворення, необхідно також створити можливості для ефективного їх навчання, реалізації ідей команд
та перетворення їх на стартапи. Для цього необхідні створити центри прототипування та можливості для створення продукту безпосередньо на базі ЗВО.
Також необхідне впровадження курсів з основ бізнесу для технічних спеціальностей ЗВО. Тобто створення повноцінних бізнес-інкубаторів технічного напрямку.
Для підтримки мотивації та створення передумов для входу інвестицій необхідно впровадити відкриті конкурси та гранти для команд, що створюють
проєкти на космічну тематику. При зростанні кількості таких проєктів одночасно підвищується і їх середня якість, що врешті є цікавим для інвесторів.
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В результаті взаємодії всіх учасників космічної екосистеми створюється
позитивний зворотній зв’язок, що працює на розгортання самого себе та додатково стимулює загальний економічний розвиток.
Отже поетапний механізм впровадження командоутворення може мати
такий механізм:
1. Формування принципів та методів командоутворення для їх впровадження у конкретні ланки навчального процесу.
2. Впровадження командних принципів навчання у НЦАОМ та ЗВО.
3. Створення у ЗВО центрів порипування, у тому числі шляхом реалізації п.1.
4. Впровадження елементів бізнес навчання, та відповідних курсів.
5. Започаткування конкурсів та грантів для команд, що створюють
прототипи продукту космічного спрямування. Можливі різні рівні
як міський, обласний та національний рівні.
6. Створення грантового конкурсу розвитку космічних інновацій.
7. Створення прозорого механізму та майданчику для інвестування у
космічні стартапи.
8. Промоція соціально-орієнтованої бізнес культури та повернення інвестицій у ЗВО та зворотнього інвестування серед представників бізнесу та команд, що врешті створюють бізнес.
Розбудова космічної екосистеми України є складною і комплексною задачею. Ефективне використання принципу командоутворення разом з енергією та
ініціативою молоді може стати дієвим інструментом для активізації цього процесу та сприяти створенню нових компаній. Такі компанії можуть створювати
як завершений продукт, так і його елементи, що врешті призводить до ефективної диверсифікації та сприяє імпортозаміщенню, а також до підвищення кількості якісних підрядників для компаній-інтеграторів, які створюють такі великі
продукти, як ракетно-космічні комплекси. Саме зростання кількості і якості
компаній, що працюють на космічну екосистему України є запорукою її стійкого існуванню та подальшого розвитку. Отже саме впровадження змін у освітньому процесі з підвищення ролі командоутворення є перспективним та економічно доцільним способом сприяння розбудові космічної екосистеми України.
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УДК 378.14
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ
КОСМІЧНОЇ ДЕРЖАВИ
В.С. Рева, нач. групи
Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро,
revavs@science.yuzhnoye.com
В докладе представлены основные принципы формирования и развития
Украины как космического государства. Проведен анализ и выделены основные
достоинства (недостатки) структур космической деятельности передовых зарубежных стран. Освещены существующие проблемы развития космической
отрасли Украины. Определены и выделены основные направления для дальнейшего развития и создания конкурентоспособного космического государства
в современных условиях.
Ключевые слова: космическая отрасль, государство, инвестиции, конкурентоспособность, сравнительные характеристики, космические технологии.
У доповіді представлені основні принципи формування та розвитку України як космічної держави. Проведено аналіз і виділені основні переваги (недоліки) структур космічної діяльності передових зарубіжних країн. Висвітлено
існуючі проблеми розвитку космічної галузі України. Визначено і виділені
основні напрямки для подальшого розвитку і створення конкурентоспроможного космічної держави в сучасних умовах.
Ключові слова: космічна галузь, держава, інвестиції, конкурентоспроможність, порівняльні характеристики, космічні технології.
The report presents the basic principles of the formation and development of
Ukraine as a space state. The analysis is carried out and the main advantages (disadvantages) of the structures of space activity of the advanced foreign countries are
highlighted. The main existing problems of the development of the space industry in
Ukraine are highlighted. The main directions for further development and creation of
a competitive space state in modern conditions have been determined and highlighted.
Key words: space industry, government, investments, competitiveness, comparative characteristics, space technologies.
Українські інженери та дослідники складали «золотий фонд» авіації та космонавтики Радянського Союзу. Навіть засновник компанії «SpaceX» Ілон Маск
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визнає, що саме Україна відіграла провідну роль у становленні радянської космічної галузі.
У сучасних умовах функціонування та інвестування підприємств космічної галузі відіграє важливу роль у питаннях економічного розвитку будь-якої
держави, яка має статус космічної, до яких безумовно належить і Україна. Важливим та надійним базисом для динамічного розвитку вітчизняної космічної
індустрії слугують розташовані на території України промислові підприємства,
підприємства військово-промислового комплексу, науково-дослідні та дослідноконструкторські підприємства, їхні структурні підрозділи.
Однак на рівні ідентичності космічної програми, «український космос»
залишається здебільшого інерційним елементом радянської системи, якої не
існує вже три десятиріччя. Серед недоліків слід зазначити: недостатнє забезпечення підприємств космічної галузі державними та іноземними замовленнями,
бюрократичні відносини на підприємствах галузі, застарілість технологічного
базису, відсутність структурних інновацій, які дають змогу підвищити ефективність виробництва, забезпечити рентабельність та прибутковість як окремо
взятого підприємства, так і усієї космічної галузі національної економіки.
Окрім того потребує перегляду з боку держави система бюджетного забезпечення національних космічних програм, що має підтримувати конкретні
проекти і розробки новітніх технологій світового рівня, організація рівня освіти,
впровадження нових спеціальностей у ВУЗах, залучення і підтримка молоді та
молодіжних проектів.
З огляду на вищезазначене, можливо констатувати, що в сучасних умовах
існує нагальна потреба підвищення конкурентоздатності вітчизняної космічної
галузі, перетворення її на потужний локомотив економічного зростання, активізації залучення прямих інвестицій до зазначених підприємств, що неможливо
без втручання держави, визначення організаційно-економічних засад регулювання підприємств космічної галузі на державному рівні.
Тому було проаналізовано структури та відзначено основні принципи побудови космонавтики таких флагманів як США, Китай, ЄС, Індія, Японія. Наприклад у США навколоземний космічний ринок належить приватним корпораціям, у яких NASA виступає в ролі замовника послуг. Безпосередньо саме космічне агентство NASA проводить наукові дослідження глибокого космосу,
займається освоєнням Сонячної системи. Китай має особливу модель управління космічною галуззю, яка відповідає матриці економічної системи держави.
Китайський уряд повністю контролює і фінансує космічну сферу, в рідкісних
випадках залучаючи приватні компанії до виконання замовлень. За темпами
розвитку галузі КНР і зовсім вийшла на 1-е місце. Японія також не відстає. Її
космічне агентство JAXA має величезний досвід в безпілотних наукових міжп190
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ланетних місіях. Космічне агентство Японії також славиться своїми новаторськими технічними рішеннями. Незважаючи на досягнення Китаю і Японії, самий
бурхливий ріст космічна галузь переживає в Індії. Пріоритетом Індії залишається залучення зарубіжних інвестицій, а космічна галузь є державною. Залучення
приватних компаній (постачальників обладнання і рішень) в основному для
здешевлення створення космічних програм.
Бюджети космічних агентств значно відрізняються за масштабами фінансування, при цьому лідером є США.
Згідно з проаналізованою статистикою передових космічних держав світу
можливо визначити основні напрямки розвитку конкурентоспроможності на
світовому ринку космічної діяльності.
Необхідно розвивати інтерес школярів та молоді до авіації та космонавтики, заохочувати молодіжні проекти, зробити переорганізацію освіти, впровадити
гідну оплату праці (навчання) та зробити все можливе щоб професії пов’язані із
космосом були затребувані та вважались одними з найпрестижніших в Україні.
Це має бути базовим напрямом.
На державному рівні необхідно посилити комерціалізацію космічних послуг і забезпечити зовнішньополітичну підтримку проектів, у яких беруть участь
вітчизняні аерокосмічні підприємства.
Спрямовувати у космічну галузь інвестиції, що на загальнодержавному
рівні активно сприяють розвитку науково-технічному прогресу, дають змогу
створювати нові робочі місця і тим самим опосередковано контролювати рівень
безробіття. Крім того, інвестиції дозволяють рівномірно розвивати наукоємні
галузі народного господарства і тим самим підтримувати стабільний економічний розвиток країни. Інвестиції дають змогу провести модернізацію устаткування; впливають на збільшення вартості активів підприємства та розвитку
виробничих потужностей.
Також можливо держава має спрямувати регулювання інвестиційних процесів у космічній галузі на створення єдиного космічного центру шляхом реорганізації та об’єднання провідних підприємств космічної галузі із новим менеджментом і майновим комплексом. Пріоритетом його діяльності має бути диверсифікація ринків збуту та пошук нових партнерів за кордоном.
Необхідно також прискорити внесення змін до митного та податкового
кодексів України у частині здійснення оподаткування підприємств, що задіяні у
виробництві продукції і послуг для космічної галузі.
Без вирішення цих завдань Україна ризикує досить швидко втратити свої
позиції як космічної держави. Потенціал України у ракетно-космічній галузі
уможливлює вирішення широкого кола питань, однак ці можливості, як і загалом структура галузі, не відповідають сучасним вимогам.
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МИФЫ О КОСМОСЕ: ОТ РЕАЛЬНОСТИ ДО АБСУРДА
А.Г. Рязанцева,
Государственное предприятие «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля», г.Днепр,
roussatre007@gmail.com
Аннотация. Приведена краткая характеристика ключевых особенностей
возникновения мировых конспирологических теорий. Рассмотрены основные
мифы в сфере космоса, существующие на данный момент. Проведен анализ
причин образования научных теорий заговора.
Ключевые слова: конспирология, теория заговора, плоская Земля, Лунная афера, жизнь на Марсе.
Анотація. Наведена коротка характеристика ключових особливостей виникнення світових конспірологічних теорій. Розглянуті основні міфи у сфері
космосу, що існують на даний момент. Проведено аналіз причин утворення
наукових теорій змов.
Ключові слова: конспірологія, теорія змови, пласка Земля, Місячна афера, життя на Марсі.
Abstract. A brief description of the key concepts emergence of the world conspiracy theories is given. Main space myths currently existing are considered. An
analysis of the emergence of scientific conspiracy theories is carried out.
Keywords: conspiracy, conspiracy theory, flat Earth, lunar con, life on Mars.
Конспирологическая теория, она же теория заговора, представляет события в мире как результат действия неких сил, как правило таинственных и очень
влиятельных. Заговорами объясняют и просто резонансные события, и глобальные процессы. В данной картине мира все наполнено умыслом, если быть точнее — злым умыслом. Основной принцип — сомневайся во всем, кроме собственных глаз и мыслительных установок.
Прогресс науки и техники не исключает конспирологическую картину
мира. Скорее наоборот, объем знаний и сложность мира, с которыми нам приходится ежедневно иметь дело, только растут, чем сложнее становится мир, тем
больше недопонимания у людей и соответственно, тем выше спрос на упрощенные модели его объяснения. Покорение космоса можно считать триумфом человеческого интеллекта и рационального подхода к пониманию мира. Обратная
сторона этого — конспирологическое мышление, при котором закономерности
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и связи видятся там, где их нет. В основе этого лежит потребность хоть как-то
объяснить мир вокруг себя и реагировать на его угрозы.
Тема космоса здесь не исключение, многое из того, что имеет к ней отношение, окутано домыслами, мифами и откровенно абсурдными легендами.
Рассмотрим некоторые наиболее популярные конспирологические теории о
космосе:
1. Общество плоской Земли — стремительно расширяющаяся в последние
годы организация, члены которой верят, что наша планета плоская и пытаются это
доказать. Основана в 1956 году Сэмюэлем Шелтоном. Аргументы в пользу того, что
наша планета имеет форму шара (а точнее эллипсоида или геоида), считаются аксиомами. Они настолько очевидны, что для их принятия — вроде бы — достаточно
здравого смысла: закаты и восходы, лунные затмения, маятник Фуко, теория тяготения, снимки Земли и других объектов Солнечной системы, приливы и отливы, и
десятки других доказательств давно превратили форму Земли из предмета спора в
общепризнанную истину. Однако для некоторых людей, эти аргументы ничего не
значат, их объединяет одно: уверенность, что Земля — это плоский диск с центром
на Северном полюсе, а вот Южного не существует вовсе, вместо материка там находится ледяная стена, которая опоясывает Землю. Твердое убеждение участников
движения в том, что Земля плоская, основано на подходе, который превыше всего
ставит сенсорные наблюдения: если наблюдатель видит своими глазами, что земная
поверхность не изгибается, значит так и есть. Основные постулаты теории состоят в
следующем: Солнце и Луна подобно прожекторам освещают различные участки
земного диска; гравитация — это иллюзия, на самом деле диск движется с ускорением вверх; что находится внизу диска точно неизвестно, но скорее всего это скалы;
все фото и видео из космоса — подделки сделанные в фотошопе; моряки пользуются плоскими картами, а не глобусом; геодезисты не учитывают поправку на круглую
Землю; если бы Земля действительно вертелась вокруг своей оси, вертолетам и
самолетам не нужно бы было двигаться, достаточно подняться вверх и подождать
пока планета повернется к ним нужной точкой; и даже на флаге ООН изображен
плоский диск... Опрос YouGov показал, что примерно один из шести человек сомневается насчет формы Земли. У одного из главных последователей этой теории Марка Сарджента около 100 тысяч подписчиков в YouTube, всего его ролики собрали
более 15 миллионов просмотров. Из небольшой компании, над которой все посмеивались, объединение стремительно выросло в сплоченную организацию со своими
международными конференциями, каналами связи, рекламной продукцией и знаменитостями. При таком недоверии к традиционной науке плокоземельцы тем не
менее стараются подражать ученым. Проводят собственные эксперименты, заимствуют научные методы, выстраивают доказательную базу собственной теории;
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2. Лунная афера. 20 июля 1969 года космонавты Нил Армстронг и Базз
Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. Но нашлись
люди, которым слишком сложно в это поверить, они убеждены, что высадка на
Луну была тщательно срежиссирована в одном из Голливудских павильонов,
чаще всего в качестве гения монтажа и камеры упоминается Стенли Кубрик,
автор фильма «Космическая одиссея 2001». Главными аргументами сторонников Лунной аферы являются: а) на видео американский флаг покачивается,
будто бы трепещет на ветру, что невозможно в безвоздушном пространстве
Луны; б) на фотографиях высадки не видно звезд; в) тени падают так, словно
кроме Солнца есть другие источники света; г) если Нил Армстронг первым
выходил на поверхность Луны, кто в этот момент вел сьемку; и многие-многие
другие. На каждый из этих вопросов ученые дали подробные разъяснения, но
лунных скептиков это не смущает. Множество людей все еще уверены, что
правительства многих стран вступили в сговор с американским NASA;
3. Пришельцы среди нас. 27 июля 2019 года общественность всколыхнул
пост в социальной сети Facebook: «Штурм зоны 51. Они не смогут остановить нас
всех». Акция была запланирована на 20 сентября 2019 года, ее целью было обнаружение инопланетных существ на действующей военной базе США в штате
Невада, более известной как зона 51, где по мнению приверженцев конспирологических теорий заговоров, американское правительство проводит опыты над инопланетянами. Количество людей, заинтересовавшихся данным мероприятием превысило 3 миллиона, хотя в день самого штурма на место прибыли всего 4 тысячи
человек и лишь 75 из них реально пытались прорваться на территорию базы. Еще
один показательный пример веры людей в присутствие инопланетян на Земле —
Розуэльсский инцидент. В 1947 году на ранчо в американском штате НьюМексико с неба упали обломки загадочного летающего объекта. Скорость, с которой детали были конфискованы представителями военных, породила целую волну
слухов об их внеземном происхождении. Несмотря на то что позднее было установлено, что данный объект являлся секретным разведывательным метеозондом,
многие все еще считают, что это лишь уловки правительства, для сокрытия правды об НЛО от людей. По всему миру существуют целые организации псевдоученых — уфологов, основной целью которых является поиск доказательств существования внеземных цивилизаций. Интерес к этой теме не иссякает вот уже множество лет, тщательно подогреваемый писателями-фантастами и конечно же киноиндустрией;
4. Жизнь на Марсе. В 1976 году марсоход «Викинг-1» сделал знаменитый
снимок поверхности Марса, на котором можно заметить что-то похожее на лицо.
Сразу же стали возникать теории о том, что это следы прошлых цивилизаций, живших на планете или же свидетельство посещения Марса пришельцами. Позже
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NASA доказало, что это всего лишь игра света и тени на снимке, и на самом деле
никакого «лица» нет. Но поклонникам теории жизни на Марсе эти доказательства
кажутся неубедительными. Позднее, благодаря марсоходам «Opportunity» и «Curiosity» общественность смогла увидеть в открытом доступе снимки прямо с поверхности красной планеты. После тщательного изучения на некоторых из них обнаружили
довольно странные вещи. Где-то видна была женская фигура, на других замечали
животных, силуэты людей или «существ». Ученые объясняют это тем, что человеческому мозгу свойственно находить осмысленные образы даже в том, где их быть
не может, для этого есть специальный термин — парейдолия. Тем не менее, у теории «Жизни на Марсе» все еще достаточно много последователей, которые уверены,
что мировое правительство скрывает от них правду об обитателях красной планеты;
5. Кто такие рептилоиды? История про пришельцев-рептилий, которые
еще в древности поработили Землю и с тех пор правят миром выглядит как
готовый сценарий фантастического фильма. В реальности, эта теория заговора
занимает почетное пятое место в странах СНГ по количеству упоминаний в
СМИ. Существует целое мировое сообщество, возглавляемое Дэвидом Айком,
основная цель которого — разоблачить мимикрировавших под людей пришельцев. Последователи данной теории убеждены, что человекоподобные рептилии
прибыли на Землю еще во времена древних шумеров и создали тайную организацию «Вавилонское братство». За долгие годы на нашей планете рептилоиды
сосредоточили в своих руках всю власть. Они управляют миром используя
науку и религию, создавая конфликты, войны и фиктивные проблемы, чтобы
отвлечь внимание людей. В «Вавилонское братство» входят многие представители элиты: монархи, политики, бизнесмены, писатели, актеры и другие влиятельные люди, кроме того тайные сообщества, такие как иллюминаты и масоны,
тоже созданы рептилоидами. По мнению Дэвида Айка, пришельцы поработили
сознание людей с помощью космических облучателей, расположенных на Сатурне и Луне и образовывающих так называемую «Сатурно-Лунную матрицу».
Казалось бы, данная теория выглядит настолько странной и невероятной, что не
стоит опасаться, однако миллионные просмотры в YouTube и тысячи одобрительных комментариев заставляют задуматься, во что готовы верить люди, только
бы снять груз ответственности за собственные поступки.
Существует три главных психологических фактора, способствующих вере
в теории заговора: потребность в контроле, потребность в понимании, потребность чувствовать себя особенным. Когда люди сталкиваются с крупномасштабными событиями, обычные объяснения кажется им неадекватными. Если информация вызывает стресс, кажется разрозненной и формирует тревожность —
люди обращаются к конспирологии, как к способу чувствовать себя в безопасности и контролировать происходящее. К тому же человек всегда ищет инфор195
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мацию, подтверждающую его убеждения. И если теория перекликается с тем,
что он считает правдивым, переубедить его крайне сложно. Любые аргументы
будут встречать сопротивление.
До того, как увлечься какой-либо псевдонаучной теорией, большинство из
«адептов» были изгоями, так или иначе отверженными обществом. Эти люди
думали, что с ними что-то не так, а когда им предложили модель, когда со всем
миром что-то не так, они ухватились за эту идею.
Теорию заговора доказать или опровергнуть невозможно, в нее можно только верить. Любые доказательства можно либо обернуть в свою пользу, либо
просто проигнорировать. Конспирологическое мышление устроено так: «Не дай
фактам испортить хорошую историю». Поэтому разубеждение сторонников
теорий заговора больше похоже на процесс обращения в другую веру. Здесь
важны не столько факты и объяснения, сколько внутреннее, практически религиозное желание самого человека принять другую картину мира. Правильней
всего будет, задавая человеку наводящие вопросы, попросить объяснить и визуализировать всю теорию от начала до конца. Возможно, проговорив свои догадки вслух, приверженец теории заговора сам заметит огромное количество логических и фактических «дыр». Не стоит ждать, что он сразу признает свою неправоту, главное — снизить градус его убежденности.
Вера в одну теорию заговора может привести к кризису рационального
мышления вообще. Тогда конспирология станет для многих убедительнее научного знания. Поэтому мы должны не только воспитывать в себе критическое
мышление и сохранять объективную оценку происходящего, но и не исказить в
итоге свой образ мысли.
Литература:
1. 9 міфів про космос в які соромно вірити в XXI столітті [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://social.org.ua/17691-9-mifiv-prokosmosi-v-yaki-soromno-viriti-v-xxi-stolitti.html
2. Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну —
фейк, и как их переубедить? [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/features48925642.amp
3. Марс, Илон Маск и космические заговоры [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://www.google.com/amp/s/trends.rbc.ru/trends/
amp/news/60735cc09a7947ca9095aa48
4. 25 космических теорий заговора, которые никак не умрут [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://thealphacentauri.net/25-

space-myths/
196

Молодь та космос

УДК 31.314.06
ОШИБОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ МОЛОДЁЖИ ПО СТАРЫМ КРИТЕРИЯМ
П.В. Семененко, И.П. Селифонов,
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Результатом мышления умного человека являются его собственные выводы; результатом мышления глупца — чужие штампы.
Оригинальность является таким же показателем интеллекта, как и стереотипы — его отсутствием [1].
Критерий — признак, основание, правило принятия решения по оценке
чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (мере) [2].
Мы очень часто в прямом смысле слова «Судим по себе». При этом критерии оценки, как правило, берутся из личного опыта. В этом нет ничего плохого. Но даже при беспристрастной и объективной оценке мы все равно оперируем устаревшими критериями. Под термином устаревшие критерии понимаются
критерии, которые для данного времени уже не актуальны. Неактуальны в силу
того, что их формирование и выделение в четкий критерий отличия происходил
5, 10 и более лет назад. А в реальной жизни происходит влияние критерия,
который сейчас формирует реальность. Его еще не вывели как критерий. Когда
он сформируется, на основе его будет формироваться следующий. Проблема в
том, что их смена с каждым годом набирает темп. Этот темп примерно сопоставим и неразрывно связан с так называемым законом Мура [3].
Те критерии, которые формируют мировоззрение молодежи, будут видны
(известны и понятны) только, когда молодёжь станет полноценной трудоспособной частью общества. Вот поэтому к ней неприменима фраза по типу «Мы в
Ваше время …». Да, молодёжь живет в другое время. Молодёжь (как и Вы в
своей молодости) точно так же адекватно реагирует на процессы в обществе.
Можно ли судить о постоянно развивающемся процессе критериями прошлого? Можно, но с тем понимаем, что можно понять только прошлое. Понять
настоящее можно только локально и на ограниченный срок. Это происходит
вследствие глобального развития общества. Причем результаты этих взаимовлияний практически непредсказуемы.
В докладе будут приведены наиболее яркие примеры «осуждения» молодежи со стороны прежних критериев. Будут даны пути к пониманию, почему
это приводит к ошибочности оценки молодёжи.
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