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Своїм знаменитим сигналом"біп... біп... біп"супутник повідо-

мив усьому світупро початок космічної ери. 
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4 жовтня 1957 року на орбіту Землі було виведено перший у світі 
штучний супутник. Супутник отримав назву ПС-1 («Найпростіший 
Супутник-1»), на орбіту його вивела ракета-носій Р-7 («Супутник-1») з 
космодрому Байконур. 

Сам супутник був невеликим, його діаметр складав 58 см, а важив 
він 83,6 кг. ПС-1 оснастили чотирма антенами, завдяки яким і отримав 
свій відомий зовнішній вигляд, з передачі сигналів. Пристрій складався 
з двох відполірованих напівсфер зі сплаву алюмінія, які були з'єднані 
між собою болтами. Краї герметизувалися гумовою прокладкою. Усере-
дині супутника розміщувався блок живлення (срібно-цинкові акумуля-
тори, вага яких складала 50 кілограмів), а також передавач, вентилятор, 
система терморегулювання та різні датчики. 

Практично ж відразу після відділення супутника від другої ступені 
ракети-носія, ПС-1 почав передавати сигнал, який почули не лише фахі-
вці, але й радіоаматори практично всіх країн. З цього моменту і розпо-
чався відлік космічної ери людства. 

Польоту першого у світі штучного супутника Землі передувала ти-
танічна робота вчених та конструкторів. Над створенням штучного су-
путника Землі на чолі із засновником практичної космонавтики 
С.П. Корольовим працювали вчені: М.В. Келдиш, М.К. Тихонравов, 
М.С. Лідоренко, В.І. Лаппо, Б.С. Чекунов та багато інших. 

Перший в історії людства супутник проіснував, як космічне тіло, по-
рівняно недовго – 92 доби, до 4 січня 1958 року, зробивши 1440 обертів 
навколо Землі (близько 60 млн. км), а його радіопередавачі працювали 
протягом двох тижнів після старту. Його сигнали "біп... біп... біп..." 
протягом 21 доби зворушило свідомість усіх землян. За своєю значиміс-
тю це науково-інженерне досягнення немає собі рівних в історії людст-
ва. 

Зарубіжні журналісти писали, що «це було вселенське потрясіння», і 
називали запуск першого штучного супутника Землі «не тільки великим 
науковим досягненням, але і однією з найбільших подій в історії всього 
світу». Завдяки першим штучним супутникам світова наука збагатилася 
новими знаннями важливого значення про верхні шари земної атмосфе-
ри та космічного простору. 
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УДК 629.764 

КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ 

РОЗДІЛЕННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПІРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ 

Є.С. Болюбаш 

Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро, 

E-mail: jenyab@i.ua 

Анотація. Приведена історична довідка в хронологічному поряд-

ку виявлення кумулятивного ефекту науковцями різних країн. Описано 

визначення терміну кумулятивний ефект, наведені порівняння дії вибу-

хового заряду з прямим та V-подібним профілем. Наведені основні ви-

моги до систем розділення з кумулятивним ефектом та приклади їх 

використання в ракетно-космічній техніці. 

Ключові слова: Кумулятивний ефект, лінійний кумулятивний 

заряд, системи розділення, піротехнічні пристрої розділення, історія 

кумулятивного ефекту. 

 

Abstract.The historical reference is given in chronological order of 

the identification of the cumulative effect by scientists from different coun-

tries. The definition of the term cumulative effect is described, comparisons 

are made of the action of an explosive charge with a straight and V-shaped 

profile. The main requirements for separation systems with a cumulative 

effect and examples of their use in rocket and space technology are given. 

Key words: Shaped effect, linear shaped charge, separation systems, 

pyrotechnic separation devices, history of the shaped charge. 

 

Історична довідка. Кумуляція (від латинського cumulato - скуп-

чення; cumulo - накопичення) означає збільшення чи посилення будь-

якого ефекту за рахунок складання чи накопичення кількох однорідних 

із нею ефектів. Ефект концентрації енергії у певному напрямку чи пев-

ному місці і є кумуляцією. Якщо при звичайному вибуху енергія розсі-

юється на всі боки, то при кумулятивному - вона концентрується в пев-

ному заданому напрямку. Кумулятивний ефект є суттєвим підвищенням 

місцевої дії вибуху в одному напрямку. Цей ефект виходить при вико-

ристанні зарядів, що мають на одному кінці порожнину - кумулятивну 

виїмку.  

mailto:jenyab@i.ua
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Вперше особливість, що енергію вибуху можна сконцентрувати 

на невеликій площі, 1792 року помітив німецький гірничий інженер 

Франц фон Баадер. У гірському журналі він виступав за конічний прос-

тір на передньому кінці вибухового заряду, щоб збільшити ефект вибу-

хової речовини і заощадити порох. Ідея була прийнята на якийсь час у 

Норвегії та на шахтах у Німеччині, хоча єдиною доступною вибуховою 

речовиною на той час був порох, який не був фугасним і, отже, не здат-

ний зробити ударну хвилю, яка потрібна для ефекту кумулятивного 

заряду. 

В 1864 році російський військовий інженер-генерал М. М. Борес-

ков вперше відкрив кумулятивний ефект і використав його практично в 

саперній справі при руйнуванні твердих порід. 

Вперше продемонструвати ефект застосування порожнистого за-

ряду вдалося лише з винаходом високобризантних вибухових речовин. 

Це зробив у 1883 році винахідник та керівник нітроцелюлозного заводу 

Wolff Co. у Вальсроді (Німеччина) Макс фон Ферстер (Max von 

Foerster). 

До 1886 Густав Блум з Дюссельдорфа Німеччина подала в США 

Патент US342423A на металеві детонатори з напівсферичною порожни-

ною для концентрації впливу вибуху в осьовому напрямку. 

Повторно відкрив кумулятивний ефект, досліджував та докладно 

описав його у своїх роботах американець Чарльз Манро (Charles Edward 

Munro) у 1888 році. 

В 1910 році Егон Нейман з Німеччини виявив, що блок з TNT 

(тротил), який зазвичай вдавлював би сталеву пластину, починав проби-

вати через неї отвір, коли вибухівка мала конічну вм'ятину. Військова 

корисність робіт Манро та Неймана довгий час недооцінювалася. 

В 1915 році Англієць Артур Маршалл, опублікував книгу,  прис-

вячену ефекту виїмки в заряді вибухової речовини. Очевидно, його 

стаття, опублікована 1920 року, була першою спробою опису історії 

питання, присвяченої ефекту виїмки в зарядах вибухових речовинах. 

Пріоритет відкриття цього ефекту Маршалл приписує Манро. 

В Радянському Союзі у 1925-1926 роках вивченням зарядів вибу-

хових речовин із виїмкою займався професор М. Я. Сухаревський, який 

встановив залежність бронебійної сили кумулятивних зарядів (без мета-

левої вставки) від форми виїмки та інших факторів. 

У 1935 році Генрі Мохоупт (Henry Hans Mohaupt) інженер-хімік в 

Швейцарії і в 1932-1938 роках студент Франц Томанек (Franz Rudolf 

Thomanek) в Австрії, а пізніше в Німеччині незалежно один від одного 
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відкрили ефект збільшення пробивної здатності при застосуванні мета-

левого облицювання конуса. Густав Адольф Томер в 1938 році вперше 

візуалізував за допомогою імпульсної радіографії металевий струмінь, 

що утворився в результаті вибуху кумулятивного заряду (традиційна 

фотозйомка неможлива через спалахи полум'я і велику кількість диму 

при детонації). У 1930-ті роки було досягнуто величезного прогресу в 

розумінні принципів формування кумулятивного струменя. Запропоно-

вано методи удосконалення кумулятивних зарядів пасивними вставками 

(лінзами), визначено оптимальні форми кумулятивних форм, розробле-

но спеціальні склади вибухових речовин. Багато з виявлених у ті далекі 

роки явищ вивчається і до теперішнього часу. Рентгено-імпульсна зйо-

мка процесу, здійснена у 1939 – початку 1940-х років у лабораторіях 

Німеччини, США та Великобританії, дозволила суттєво уточнити прин-

ципи дії кумулятивного заряду. З цього періоду почалося застосування 

кумулятивного ефекту у військовій техніці. 

У 1946 році Михайло Олексійович Лавренть-

єв запропонував оригінальне гідродинамічне трак-

тування явища кумуляції, відповідно до якого при 

величезних тисках, що виникають у момент вибуху, 

метал можна розглядати як ідеальну нестискаєму 

рідину; після цього, використовуючи рівняння гід-

родинаміки, можна було розрахувати динаміку 

струменя металу та обчислити пробивний ефект.  

У цей же час незалежно від нього американські вчені Дж. Тейлор, 

Д.А. Райхельбергер та інші також розробили цю теорію. Великий вне-

сок у розвиток теорії кумуляції було зроблено П.І. Покровським, Ф.А 

Бауом та К.П. Станюковичем. 

В 1950 роках починаються розробки, а в 1960 роках впроваджен-

ня в конструкцію ракет-носіїв кумулятивних пристроїв розділення (1967 

рік - РН Сатурн-5 (США), відділення 1го ступеню; відкриття кришки 

ТПК ракетного комплексу 15П699 (СРСР) та інші). 

Таким чином, кумулятивний ефект (ефект Монро) – посилення 

дії вибуху шляхом його концентрації у заданому напрямку. Кумулятив-

ний ефект досягається застосуванням заряду з кумулятивною виїмкою, 

зверненою у бік перепони. 

У книзі “Кумулятивний заряд та принципи його роботи” Михай-

ло Олексійович Лаврентьєв приводить порівняльний ефект дії звичай-

них та кумулятивних зарядів, який проілюстровано на рис. 1. Де частина 

зарядів суцільна (1, 2), частина має конічну направлену до металевої 
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пластини V-подібну виїмку (3-6), в останніх двох зарядах у виїмку вста-

влені сталеві V-подібні конуси. Деякі заряди (1, 3, 5) стоять на плиті, 

інші (2, 4, 6) підняті. 

 

Рисунок 1 - Порівняння дії вибухового заряду  різної форми 

1, 2 - суцільний заряд, 3, 4 - заряд з V-подібним профілем, 5, 6 - 

заряд зі сталевою V-подібною вставкою, 7 - металева плита (перепона) 

При детонації заряду вибухової речовини без кумулятивної виїм-

ки спостерігається неглибока вм'ятина в матеріалі перепони (заряд 1), 

при незначному віддаленні заряду від перепони ефект на перепону різко 

знижується (2). Наявність кумулятивної виїмки в заряді призводить до 

концентрації щільності енергії, що проявляється у збільшенні глибини 

вм'ятини у матеріалі перепони (3). З віддаленням кумулятивного заряду 

від перепони ефект вибухового впливу різко знижується (4). Застосу-

вання металевого облицювання в кумулятивних зарядах (5, 6) призво-

дить до різкого збільшення ефективності, при цьому глибина проник-

нення кумулятивного струменя істотно залежить від відстані кумуляти-

вного заряду від перепони. Як видно з варіантів (5, 6) ефективність 

впровадження кумулятивного струменя в металеву плиту (7) змінюється 
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в залежності від відстані до перепони. Найбільш ефективну відстань 

називають фокусною. 

Головною задачею при розробці ракет-носіїв є їх мінімальна 

маса. З цією метою виникає необхідність в розділенні ступенів та інших 

елементів конструкції в процесі польоту за допомогою систем розділен-

ня. Останні повинні відповідати наступним вимогам: мати високу на-

дійність розділення перепони, невелику вартість, невеликі габаритні 

розміри, малу вагу конструкції, миттєвий поділ перепони, працювати в 

режимі очікування без періодичного технічного обслуговування систе-

ми, герметичність вiдсiкiв корисного навантаження тощо. Цим вимогам 

відповідають системи розділення в яких використовується лінійні куму-

лятивні заряди. 

Лінійний кумулятивний заряд (рис. 2) — це суцільний сердеч-

ник, укладений у безшовну металеву оболонку. Заряди мають форму 

перевернутої букви «V», що дозволяє безперервній металевій оболонці 

та вибуховій речовині, що міститься в оболонці, виробляти рівномірну 

лінійну дію різання під час детонації.  

 

Рисунок 2 - Лінійні кумулятивні заряди 

1 — металева оболонка, 2 — вибухова речовина, 3 — перепона 

(розрізаємий пристроєм матеріал) 

Наведені лінійні кумулятивні заряди використовуються для роз-

ділення наступних ракетно-космічних елементів: відсічення тяги ракет-

них двигунів твердого палива, розділення ступенів, вузлів та агрегатів 

космічних апаратів, викиду та відсічення парашутних систем, вирізання 

люків, перерізання трубопроводів та бортової кабельної мережі тощо.  
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УДК 629.76 

РАКЕТА, ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН І ФІЗТЕХ 

В. В. Вереньов, Інститут чорної металургії ім.. З.І. Некрасова  

НАН України, м. Дніпро 

Email: verenev0704@gmail.com  

Анотація. Наведено дані про співпрацю випускників фізико-

технічного факультету ДДУ ім. О. Гончара з конструкторським бюро та 

НДІ, в яких розроблялися ракети з підводним стартом, їх системи 

управління та підводні човни. Показано широке коло взаємопов’язаних 

питань, у вирішенні яких активну участь з гідністю  прийняли випуск-

ники фізтеху. 

Ключові слова: ракета, система управління, підводний старт, пі-

дводний човен, астровізир, точність стрільби, гіроприлади, цифровий 

комплекс.  

 

Abstract. Data about the training of graduates at the Faculty of Phys-

ics and Technology of DDU im. O. Gonchar with the design bureau and SRI 

in which submarine-launched missiles, their control systems and submarine 

were developed. It is shown a wide number of mutually related meals, in 

which the graduates of the physiology and technical department took an ac-

tive part in the education. 

Key words: rocket, control system, underwater launch, submarine, as-

trovizor, shooting accuracy, gyrosystem, digital complex. 

 

Визначаючи місце роботи, випускники фізико-технічного факу-

льтету ДДУ 1960 року мали можливість обирати різні міста великої 

країни. 19 осіб, включаючи автора, опинилися в НДІ-592 (Головний 

конструктор Н. А. Семіхатов), м. Свердловськ. Тут створювалися сис-

теми управління балістичних ракет, що стартують із підводного поло-

ження. По суті ми потрапили в найцікавіший трикутник, що складається 

з власне ракети, її системи управління та підводного човна з їх склад-

ним комплексом взаємодіючих та взаємопов'язаних систем. 

Відділ (кер. І. М. Ігдалов), в який нас прийняли, належав до голо-

вних. Вирішувалося широке коло питань: управління дальністю та на-

прямком, стабілізацією польоту ракет, автомат дальності, гіроприлади, 

mailto:verenev0704@gmail.com
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розрахунок траєкторій та таблиць стрільби, зв'язок ракети з підводним 

човном, точність визначення курсу човна, шахта тощо. Роботи було 

багато, цікавої та захоплюючої. 

Ми тоді не замислювалися по-справжньому, що ракета – це бойо-

ва зброя, призначена для знищення собі подібних котрі мешкають десь 

далеко... Нас цікавили науково-технічні проблеми та завдання і ми на-

кинулися на їхнє вирішення та ще й у такій цікавій та новій галузі. З 

практичної точки зору для нас все було новим і водночас наочним - від 

ракети до такої здавалося б дрібниці, як інструментальна похибка гіроп-

риладів. 

Почали з комплексу Д-4 з ракетою 4К55 та її системи управління, 

які в даний час можуть здаватися технічною давниною, можливо це так 

і є. Але безліч систем, приладів та питань, у які ми поринули, дозволили 

нам швидко освоїтися, побачити все у взаємозв'язку та загалом. Цьому, 

безумовно, сприяв заділ знань, отриманих під час навчання на фізтеху. 

Система управління ракети 4К55 складалася з: гірогоризонта, гі-

ровертиканта, гіроінтегратора, автомата кутової стабілізації, автомата 

управління дальністю, системи компенсації впливу качки човна на гіро-

прилади та ін.  Напрямок на ціль виконувався  діаметрально (вздовж)  

площиною човна і всі помилки визначення курсу та місця розташування 

човни безпосередньо позначалися на точності стрільби. Для заспокоєн-

ня човнового гіроазимутгоризонту після маневру та підвищення точнос-

ті визначення курсу до точки старту необхідно було йти 2-4 години у 

підводному положенні в заданому напрямку на ціль. 

У нашій групі розроблялися алгоритми управління дальністю та 

напрямком польоту, розраховувався вплив усіх збурень, похибок та 

помилок на точність стрільби, на нас замикалось багато питань. Тому 

доводилося вникати в інструментальні помилки гіроприладів та похиб-

ки системи їхньої передстартової стабілізації, розташованої на човні, в 

умовах морської качки. У роботу човнового ГАГа і точність обчислення 

курсу човна, в точність проводки (ще на стапелі) діаметральної та 

центральної кренометричної площин, до яких велася прив'язка всіх 

систем, що стосуються ракети (вертикаль шахти, площина I-III при 

установці ракети, системи позиціонування підводного човна в океані в 

нічний час за зірками) та ін. 

Інші наші хлопці займалися іншим комплексом питань, наприклад 

аналогове моделювання автомата кутової стабілізації, стійкість, випробу-

вання готових приладів аж до вібрації і навіть розташування кабелів та ін. 
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Перелічені питання, на нашу думку, свідчать про високу науково-

технічну підготовку випускників фізтеху 1960 року, завдяки отриманим 

знанням ми успішно орієнтувалися і вирішували завдання, здавалося б, 

дещо віддалені від ракетної техніки. Наприклад, з геоїдом Красовського 

необхідно було добре ознайомитися, оскільки є такі види дальності як 

геодезична, що легко розраховується за географічними координатами, і 

балістична, що розраховується шляхом вирішення рівнянь руху з ураху-

ванням обертання Землі. Багато чого для нас було вперше. 

У наступному комплексі Д-9 з ракетою 4К75, у роботі над якою 

автор взяв участь від початку до перших пусків, з метою парирування 

помилок визначення курсу підводного човна застосували астровізирую-

чий пристрій, встановлений на гіроплатформі. Перед стартом астровізи-

ру задавався розрахунковий азимут наперед обраної зірки. Після старту 

на певній висоті здійснювалося сканування по азимуту, телескоп «зна-

ходив» зірку, визначалася помилка наведення та вироблялася команда 

двигунам на корекцію напрямку польоту. Розглядався варіант СУ з ко-

рекцією помилок позиціонування човна шляхом сканування двох зірок. 

Знову виникала необхідність вирішення нових завдань. Крім ви-

бору зірок з необхідною характеристикою (цим займалися астрономи) 

вирішувалося завдання визначення допустимих областей розташування 

зірок при повній астрокорекції помилок напрямку місця знаходження 

підводного човна;  необхідно, щоб у будь-який час старту завжди були 

дві зірки. Усе це слід було задати в вигляді алгоритмів і завдань, вирі-

шуваних бортовим цифровим обчислювальним комплексом, який роз-

роблявся у іншому відділі. Щільна взаємодія між співробітниками від-

ділів сприяла збагаченню наших знань у суміжних питаннях. Те саме 

можна сказати і про співпрацю з іншими КБ та НДІ. Наприклад, на бор-

ту човна встановлювалася цифрова інформаційно-управляюча система. 

Готовність до стрільби мала забезпечуватися будь-якої доби з будь-якої 

точки світового океану. Тому в систему заклали масу завдань: перелік 

зірок, алгоритм їх вибору з урахуванням місця розташування та курсу 

підводного човна, заданого напрямку стрільби, часу старту, розрахунок 

траєкторій, черговість пусків з 16 ракет на борту, отже заповнення шахт 

водою, вирівнювання із забортним тиском, відкриття кришок шахт. І все 

це нове та вперше. 
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Човен проєкту 629Б, з якого велись підводні пуски ракет 4К55  

(Гол. конструктор В. П. Макеєв) комплексу Д-4 в Баренцовому 

морі 

Ми були молоді, нас захоплювала робота, ми відчували, що зна-

ходимося на передньому краї нової техніки, пам'ятали та пишалися, що 

ми фізтехівці. У тому, що ми були сильними, активними, винахідливи-

ми сумнівів не було і зараз немає. Але через 60 років враховуючи війну 

ворога проти нашої країни мимоволі замислюєшся про минуле і запиту-

єш, що ж це було? 

Загалом комплекс Д-4 з ракетою 4К55 та підводним човном прое-

кту 629Б з максимальною дальністю польоту 1400 км був зданий флоту 

у 1963 році. 

Комплекс Д-9 з ракетою 4К75 з цифровою системою управління 

та азимутальною астрокорекцією з дальністю стрільби 10000 км успіш-

но зданий флоту в 1973 році за участю випускників фізико-технічного 

факультету. 
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РН «VEGA»: ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ 
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Н.В. Закревська  

Національний музей космонавтики ім. С.П.Корольова 
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Ключові слова: Україна, ДП «КБ «Південне» та ДП «ВО «Південний 

машино-будівний завод»   (м. Дніпро), ракетний двигун РД-843, Євро-

пейське космічне агентство, РН легкого класу «Vega» 

Keywords: Ukraine, State Enterprise "KB "Yuzhnoye" and State Enterprise " 

Yuzhnoye Machine-Building Plant" (Dnipro), rocket engine RD-843, 

European Space Agency, light-class launch vehicle "Vega" 

Основним напрямком розвитку космічної галузі України  є її ін-

теграція в міжнародне космічне співтовариство та участь у міжнародних 

проектах.  

Прикладом такої співпраці стала участь ДП «КБ «Південне» та 

ДП «ВО «Південний машино-будівний завод»   (м. Дніпро) у створенні 

європейської ракети-носія легкого класу «Vega» Європейського косміч-

ного агентства, для якої наша країна виробляє блок маршового  двигуна 

РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки ІV 

ступеня ракети. 

«Vega» – ракета-носій легкого класу, призначена для виводу на 

сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 

mailto:zakrevskaja@ukr.net
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кг або на полярну орбіту вистою 700 км супутників масою до 1500 кг. 

Названо її на честь найбільш яскравої зірки у сузір’ї Ліри.  Висота раке-

ти 30м, стартова вага 137 тон. Складається вона з чотирьох ступенів: 

перші три ступеня твердо-паливні, останній, четвертий, на рідкому па-

ливі. Перший пуск ракети відбувся 13 лютого 2012 року з космодрому 

Куру у Французькій Гвіані. На борту ракети було дев’ять наукових су-

путників, серед яких були два повногабаритних італійських супутники 

LARES та ALMASat-1. Інші сім  супутників - це мікросупутники, які 

було розроблено спільними зусиллями наукових організацій та універ-

ситетів  Італії, Румунії, Угорщини, Польщі, Франції та Іспанії. З травня 

2013 року ESA розпочало комерційну експлуатацію нової ракети¹. 

 

Створення ракети було ініційовано на початку 1990-х років іта-

лійським космічним агентством. У листопаді 2000 року проект «Vega» 

був прийнятий до програми РН «Аrian». Італія є провідним розробником 

проекту і відповідає за 65% бюджету, інші країни, які беруть участь у 

проекті, мають відповідно: Франція – 15%, Іспанія – 6%, Бельгія – 

5,63%, Нідерланди – 3,5%, Швейцарія – 1,34% та Швеція – 0,8%. 

Особливістю цієї ракети, на відміну від більшості інших ракет 

легкого класу (індійської  «PSLV», української «Дніпро»,  російсь-

кої «Рокот», американської «Тaurus», китайської «Великий похід-2C»), 

це можливість виводити декілька космічних апаратів на різні орбіти. 

Тому до технічних характеристик двигуна четвертого ступеня ракети 

висувались особливі вимоги: можливість багаторазового включення під 
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час розведення супутників на різні орбіти. Щоб зменшити вартість роз-

робки нової ракети, інженери намагались максимально використовувати 

попередні напрацювання. Увагу привернула українська РН «Дніпро». 

Створена за радянських часів, вона  мала унікальний двигун РД-869, 

який міг включатися декілька разів. РН «Дніпро» - це модифікація ра-

дянської МБР Р-36М (СС-18) «Сатана», що розроблялась та виготовля-

лась у м.Дніпро, Україна.   Надпотужна ракета з десятьма керованими 

ядерними боєголовками  повинна була точно вразити  ціль або декілька 

цілей. Тому головну роль у цей момент відігравав двигун РД-869, роз-

роблений в Україні у 1983-1985рр. 

Так ДП «КБ «Південне» ім.М.К.Янгеля та   ДП «ВО «Південний 

машино-будівний завод» ім. О.М.Макарова (м. Дніпро) підписали конт-

ракт з італійською компанією Fiat Avio на поставку двигунів РД-843 для 

четвертого ступеня ракети «Vega» AVUM. Він використовує камеру 

згоряння від двигуна РД-869.  Головна його особливість – можливість 

працювати довше, ніж усі інші двигуни ракети разом узяті. Наприклад, 

час роботи маршового двигуна першого ступеня ракети складає 107 с, 

другого – 71,6 с, третього – 117 с, двигун РД-843 українського виробни-

цтва працює 315,5 с. Це дозволяє його вмикати багаторазово (до 5 

включень) та забезпечувати розведення супутників на різні орбіти. 
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Двигун працює на двокомпонентному рідинному паливі: азотний 

тетраоксид (окислювач) та несиметричний диметілгідразин (паливо),  

має суху вагу 16,5 кг. 

Двигун РД-843 – однокамерний,  з турбонасосною системою по-

дачі самозаймистих  компонентів палива.  Його призначення - створен-

ня тяги та управління польотом. Управління вектором тяги здійснюєть-

ся поворотом двигуна в карданному підвісі у двох взаємно перпендику-

лярних площинах².  

З 13 лютого2012 року по 16 листопада 2021 року було здійснено 

20 запусків РН  «Vega», з них – 18 успішних. Цього року  фонди Націо-

нального музею космонавтики ім. С.П.Корольова поповнились трьома 

пам'ятними конвертами, присвяченими запускам РН «Vega». Серед них 

кольоровий ілюстрований конверт  від 13.02 2012 року з фотографією 

NASA старту ракети та вклеєною маркою, присвяченою 50-річчю Centre 

National d'Études Spatiales, CNES - французького космічного агентства.  

 
Другий конверт датований 1.08.2017 року. Це десята міссія РН 

«Veg», під час якої були запущені невеликий італійський супутник оп-

тичної розвідки «Optsat-3000» та франко-ізраільський міні супутник 

«Venus» вагою 250 кг, призначений для моніторингу рослинності та 

навколишнього середовища.   
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Третій конверт відображає подію, яка відбулась 29.04.2021 року 

із 18-тим пуском ракети «Vega». Вона вивела на орбіту перший, з чоти-

рьох запланованих, супутник Pleiades Neo 3  та п’ять міні-супутників. 

ШСЗ «Pleiades Neo 3» має дуже велику щільність  відеозображення (до 

30 м) та кожен день може фотографувати  півмільйона квадратних кіло-

метрів.  

 
13 липня 2022 року почалась нова епоха у створенні РН «Vega». 

У 2014 році було прийняте рішення про розробку більш потужної РН, 

яка отримала назву «Vega-С».   Зміни зазнали два перші ступеня ракети, 

в яких були замінені двигуни. Вантажопідйомність збільшилась на со-
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нячно-синхронній орбіті  з 1500 кг на РН «Vega» до 2200 кг на «Vega-

С», на навколоземній орбіті – до 3,3 т. Довжина ракети «Vega-С»  - 35м., 

діаметр – 3,3 м., маса 210т. 

Обтічник має діаметр 3,3 м та висоту 9м. Виготовлена з вуглево-

дного волокна та полімерного композиту, ця конструкція дає можли-

вість захистити супутники від термічних, акустичних та аеродинамічних 

перевантажень під час старту ракети. Розгінний блок AVUM+ має масу 

палива 0,74т, а головний двигун забезпечує середню тягу 2,45 кН. Дви-

гун спрацьовує декілька разів, щоб досягти потрібних орбіт для супут-

ників. Після відділення корисного навантаження, двигун включається 

востаннє, розганяє верхній ступінь ракети, який  згорає високо в атмос-

фері Землі.  

Пусковий комплекс РН «Vega» розташовується на космодромі 

Куру у Французькій Гвіані (Південна Америка). Спочатку він був  по-

будований як стартовий майданчик для запуску РН Europa 2, пізніше 

Arian 1,2,3 та використовувався у період з 1971 по 1989 роки.  Через 18 

років на цьому місті збудовано нову пускову установку для запуску РН 

«Vega». Перші вогневі випробування пускової установки відбулись 30 

лютого  2006 року, а сам комплекс відомий під назвою Ensemble de 

Lancement Vega (ELA), що в перекладі означає  «Пусковий комплекс 

для Веги». В пам’ять про цю подію був випущений пам’ятний конверт 

зі спецпогашенням від 30.02.2006 року, Куру, Гвиана. 

 
До початку активної фази війни в Україні (лютий 2022 року), єв-

ропейсько-українське космічне співробітництво розвивалось досить 
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плідно. Ще 25.01.2008 року уряд України та ESA підписали угоду про 

співробітництво у  використання космічного простору у мирних цілях. 

У 2015 році Державне космічне Агентство України озвучило середньос-

трокову перспективу поетапного включення України до ESA та інтегра-

цію української ракетно-космічної галузі у європейську, куди входить 

на сьогоднішній день 17 країн. Незадовго до війни, у квітні 2021 року,  

Італійське космічне агентство підтвердило  готовність до розширення 

співробітництва та підписало новий контракт з Дніпровським ракетно-

космічним центром  на суму  6 млн євро. За словами міністра іноземних 

справ Дмитрія Кулеби домовленості «свідчать про надійність та  конку-

рентоспроможність інженерних розробок української ракетно-космічної 

галузі». Діючий контракт на поставку 11 блоків маршевих двигунів був 

розрахований до 2023 року: вісім з них вже доставлені замовнику, три 

знаходяться у процесі виробництва.  

На даний час важко прогнозувати майбутню участь України у 

цьому проекті. Підприємство-виготовлювач розташоване у Дніпрі, у 

самому серці військового конфлікту. 

Голова відділу льотних програм ESA Стефано Бьянкі під час 

брифінгу, присвяченого майбутньому пуску РН « Vega С» сказав: «Ми 

хочемо продовжити наше співробітництво з Україною по причинам, які 

ви, безумовно, можете зрозуміти. До цього часу вони були дуже надій-

ним партнером»³. Європейські розробники космічних апаратів сподіва-

ються на стабільні поставки двигунів з України. За словами Стефано 

Бьянкі, війна Росії в Україні створює невизначеність у плані поставок 

РД-843, у зв’язку з чим, ESA роздивляється можливість створення роз-

гінного блоку суто європейськими виробниками. Так у майбутній мо-

дифікації ракети «Vega» - «Vega-Е» (Е – еволюція) третій та четвертий 

ступені ракети будуть замінені на один рідинний двигун. У травні 2022 

року Італійська компанія АVIO провела вогневі випробування такого 

рідинного ракетного двигуна M10, який працює на метані та рідинному 

кисні. 

У ці складні часи хочеться побажати нашим науковцям, інжене-

рам та всім тим, хто працює над створенням космічних проектів майбу-

тнього, триматися, вірити, що Україна завжди буде займати гідне місце 

серед космічних держав світу. Усе тільки починається!  

 

 



Історія авіації та ракетно-космічної техніки 

27 
 

Література : 

1. Wikipedia France Vega 

2. http://bastion-karpenko.ru/vega-esa/   

3. Yuzhmash.com. Рідинний ракетний двигун РД-843 

4. 3  SpaceNews  від 11 липня 2022   року 

5. ілюстровані конверти 4 шт. 

 

 

УДК 629.7(092)(477) 
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Анотація. В доповіді розглянуто трудовий шлях відомого 

проектанта та винахідника Володимира Федорова та його участь в 

розвитку ракетно-космічної галузі України. 

Ключові слова: проектант, винахідник. 

 

Abstract. In the report are considered the career of the famous designer and 

his participation in the development of the rocket and space industry of 

Ukraine. 

Keywords: designer, inventor. 

 

Народився Володимир Федоров 15 вересня 

1937 р. в  м. Кадіївці (Ворошиловградської) 

області. Закінчив з срібною медаллю середню 

школу, а потім з відзнакою ФТФ ДНУ у 1959 р.  

В цьому ж році поступив на роботу 

інженером в проектний відділ КБ «Південне». Як 

інженер, начальник групи, а потім начальник 

сектора приймав активну участь в проектуванні та 

http://bastion-karpenko.ru/index/http:/bastion-karpenko.ru/vega-esa/
mailto:info@yuzhnoye.com
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експериментальному відпрацюванні практично всіх бойових та ракетно-

космічних комплексів, розробки КБ  «Південне»: Р-16, Р-26, Р-36, Р-56, 

РТ-2ОП, Р-36М, МР-УР100, «Космос», «Інтеркосмос», «Циклон-2», 

«Циклон-3», «Зеніт», «Морський старт».  

Ветерани КБ згадують: «Йшла розробка ракети 8К66. Вперше в 

конструкцію вводилась схема «гарячого» розділення ступенів. Була 

розроблена в КБЮ та виготовлена на «Південмаші» дослідна 

конструкція міжступеневого відсіку, створена програма випробувань 

та вимірювань характеристик. Випробування проводились на «сотці», 

від проектантів в них приймав участь В.М. Федоров. Йому було 

доручено вирішувати виробничі питання з конструкторами, 

розрахунниками, заводчанами, випробувачами.  

Робота та спілкування з людьми йому подобалась, завжди 

емоційно розповідав про стан справ, досягнутих успіхах та поразках. 

«Гаряче» розділення стало нормою в ракетній техніці.  

В 1962 р. була прийнята постанова про розробку важкої РН (Р-

56). Володимир Миколайович приймав участь в рішенні питань 

транспортування РН на полігон водним транспортом. Людиною він був 

емоційною, галасливою, відкритою та прямою, швидкою на прийняття 

рішень. Завжди в нього був готовий прийнятний афоризм «від Швейка» 

або «від Бендера». 

Тематика робіт, в яких Володимир Миколайович показав свій 

талант проектанта та винахідника (мінометний старт бойових ракет, 

забезпечення вологого режиму в шахтних пристроях, утримання ракети 

«Зеніт» при старті, «Глобалстар», «Морський старт», злив бутилу з 

двигуна РД-520) назавжди увійшли в золотий літопис КБ. 

Володимир Федоров мав нестандартне технічне мислення, 

високою творчою активністю, зробив великий внесок в становлення та 

розвиток винахідницької роботи в КБ, будучі автором 297 винаходів та 

патентів, з яких 130 впроваджені в виробництво ракетно-космічної 

техніки. Його творчі заслуги неодноразово знаходили високу оцінку, 

насамперед, він був відмічений як «Кращий винахідник Міністерства 

загального машинобудування» та нагороджений Грамотою Державного 

департаменту інтелектуальної власності України. В 1978 р. став другим 

співробітником підприємства, якому було присвоєно звання 

«Заслужений винахідник УРСР». 

До речі, дружина В.М. Федорова, Алла Федорова, була також 

активною винахідницею та одним з співавторів технічного прориву в 

ракетній техніці – виготовлення внутрішнього слою ТПК для рідинних 
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ракет з в’язально-прошивної тканини та армованою металевою 

опліткою.  

Особливою діяльністю  В.Н. Федорова було проектування 

космічного ракетного комплексу К11К77 «Зеніт», за який він був 

відзначений званням лауреата Державної премії СРСР (1989 р.).  

 

Своєрідним визнанням його досягнень в технічній творчості 

стало неофіційне формування так званого «Клуба Федорова», до якого 

на підприємстві зараховували авторів не менш 100 винаходів (по 

аналогії з клубом Федотова у радянському футболі).  

Свої унікальні знання ті досвід В.М. Федоров використовував в 

якості консультанта та автора статей та розділів книг, літературних 

сценаріїв фільмів (багатосерійний фільм Володимира Платонова 

«Янгель») та рекламних відеокліпів з ракетно-космічної техніки 

(«Енергія-Буран», «Зеніт», «Морський старт», відеофільм до приїзду 

М.С. Горбачова). 

Пішов з життя В.М. Федоров 01.12.2015 р. 

Відомою для багатьох проектантів КБ є фрази Володимира 

Федорова: «Вигляд техніки визначають не керівники, а виконавці. Від 

керівника потрібен лише повний об’єм інформації про об’єкт 

розробки». Цим висловом Федоров звертався до своїх підлеглих, 

надаючи їм можливість проявляти ініціативу. 
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Діяльність в проектному відділі була характерна для Федорова не 

тільки проектною роботою. Йому доводилося займатися абсолютно 

різними справами. Він був готовий до будь-якого, навіть різкого, 

повороту в своїй роботі. Можна лише процитувати ще одну його думку: 

«Прагнення до досконалості – ось що рухає проектантів до творчості 

в будь-якій роботі, навіть порою й в невдячній». 

І для гумору. В КБ існувало ще два авторських клуби В.М. 

Федорова. Один з них – по грі в доміно, до якого «приймали» гравців, 

що не зробили за партію жодного ходу (співавтор В.Д. Жовтяк). До речі, 

автор статті також входить до цього почесного клубу 

Інший клуб стосується процедури погодження документації в КБ 

та має нелітературну назву, яка зі зрозумілих причин тут не може бути 

наведена (співавтор О.М. Мащенко). 

Проектант Володимир Федоров назавжди залишиться в історії КБ 

та галузі яскравим та неординарним, великим генієм технічної думки. 
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ха» за 1911 р., а також в іншій періодиці досліджуваного періоду. Акце-

нтовано увагу на основних подіях авіаційного життя в Харкові, в нашій 

державі і за кордоном. 

Ключові слова: авіація, літальні апарати, часопис, журнал «Тя-

желее воздуха», повітроплавання, Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ 

 

Abstract.The initial period of the birth of domestic aviation is consid-

ered. The subject of the study were the publications of the magazine "Heavy 

air" for 1911, as well as in other periodicals of the studied period. Attention is 

focused on the main events of aviation life in Kharkiv, in our country and 

abroad. 

Key words: aviation, aircraft, magazine, magazine "Heavy Air", aer-

onautics, Aeronautical department of Kharkiv branch of the Imperial Russian 

technical society 

 

ХХ ст. ознаменувалось початком ери літальних апаратів, що важ-

чі за повітря. Повітроплавання розвивається значними темпами і з захо-

плюючого виду спорту перетворюється на окремий вид діяльності, яка 

потребувала спеціально підготовлених фахівців (авіаторів, авіаційних 

техніків)і нових конструкцій літальних апаратів. На теренах сучасної 

України одним з авіаційних центрів став Харків, де працював вищий 

технічний заклад освіти Харківський практичний технологічний інсти-

тут, успішно функціонувало Харківське відділення Імператорського 

Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ), при якому в 1909 р. роз-

почав свою діяльність Повітроплавний відділ. Вже через два роки відділ 

почав видавати свій друкований орган – журнал «Тяжелее воздуха», 

редакційна колегія якого так визначила мету свого видання: 

«…служение новому культурному делу – сознательному завоеванию 

воздушной стихии на благо культурного развития государства, на бла-

го народа»[1, с. 4]. З метою популяризації знань про авіацію й 

об’єднання любителів повітроплавання, на його сторінках часопису 

розміщувались передові статті з питань авіації, хроніка повітроплавання 

в Росії і за кордоном, науково-популярні статті, огляд діяльності і хро-

ніки Повітроплавного відділу товариства. 

Центральною подією авіаційного життя 1911 року у Російській 

імперії став переліт Петербург-Москва, що відбувся в першій половині 

липня, підсумки якого широко обговорювались у періодиці того часу. 

Здебільшого переліт критикували за невдалу організацію й оцінювали 
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як негативний, тому що були значні втрати: з 8 авіаторів, що вилетіли з 

Петербургу долетів до Москви лише один (О.О. Васильєв); один заги-

нув (К. Н. Шиманський); двоє отримали важкі поранення і один легко 

поранений; семеро втрапили у серйозні аварії [2].  

Ініціатор перельоту Петербург-Москва полковник С. І. Одинцов 

(начальник Севастопольської школи авіації відділу повітроплавного 

флоту), оцінюючи незадовільно роботу організаторів перельоту, з цього 

приводу мав свою професійну думку, визначаючи проблемні аспекти 

події: «Катастрофы я предсказал раньше… Организуя перелет с учас-

тием аэродромных летчиков, никогда не летавших над местностью, 

поступили крайне неосторожно. 

Наша школа могла бы дать много практических советов, но нас 

не спросили. И с петербургскими военными летчиками тоже плохо 

советовались. Многому в деятельности организаторов перелета по-

ражаешься: многое устроено неумело, непродуманно. Скорблю о загуб-

ленных молодых силах…»[1, с. 18]. 

Переможець перельоту О.О. Васильєв, незважаючи на свій трі-

умф, виступив у пресі з однозначною оцінкою: «Второй раз я этот 

перелет ни за какие деньги не стану делать... Это каторга. Это обре-

чение на смерть»[3]. 

Перельоти несли в собі цілу низку небезпек як об’єктивних, так і 

суб’єктивних. Тому питання безпеки авіаторів у винахідників різних 

країн було першочерговим. Зокрема в Російській імперії одним з пер-

ших винахідників парашутів був Г. Є. Котельников, винахід якого не 

був позитивно оцінений Повітроплавним відділом Генерального штабу. 

За відсутності фінансування ранець-парашут Котельникова успішно 

пройшов випробування лише у 1912 р., але у виробництво так і не пі-

шов. У цьому ж році у Франції проходив конкурс на кращу парашутну 

конструкцію. Такі заходи не були рідкістю для держави, яка стала одні-

єю із законодавиць у галузі авіації, про що свідчать численні публікації. 

Зокрема, ще в грудні 1911 р. на Версальському полігоні проходили ви-

пробування інженера Данжи: «Аппарат весит 20 кило и, как говорят, 

способен опустить груз 80 кило (средний вес человека), не превышая 

скорости 3-4 метра в сек. Первые опыты будут произведены с привя-

занного воздушного шара, который для этой цели предоставляется 

военным ведомством» [4, с. 14]. Слід зауважити, що військове відом-

ство Російської імперії чомусь не зацікавилось розробкою Котельнико-

ва, хоча його ранець-парашут за технічними показниками був кращим за 

аналогічні винаходи іноземних інженерів: «Масса парашюта была чуть 
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более семи килограммов, масса металлического ранца — два килограм-

ма. Купол шили из натурального шелка и для более надежного и быст-

рого раскрытия вшивали в его кромку стальной тросик. 

Общая площадь парашюта была рассчитана для груза массой до 

80 килограммов» [5].    

Ще одним важливим винаходом для безпеки авіаторів став рятів-

ний пояс, про який знаходимо інформацію у другому числі журналу 

«Новости техники и промышленности»: «Воздухоплавательная фирма 

«Rep» изобрела особый пояс «Репъ» для охранения жизни авиаторов в 

случаях падения… Пояс этот будет задерживать авиатора от выпа-

дения, а при ударах аппарата о землю, благодаря своей эластичности и 

упругости, значительно ослабит толчки…Изобретение это заслужи-

вает особенного внимания авиаторов» [6, с. 183]. 

Цікаво, що значну увагу до проблем безпеки авіаторів виявляли 

інженери у різних країнах, які пропонували власне фінансування таких 

винаходів. Так, до редакцій різних газет надходили листи від людей з 

вищою технічною освітою, в яких вони пропонували фахівцям розроби-

ти парашути для літунів. Зокрема, маємо підтвердження на сторінках 

журналу «Тяжелее воздуха»: «А. Лаланс обратился к председателю 

французского аэро-клуба со следующим письмом.  

«Несколько лет назад я предоставил в распоряжение клуба сум-

му в 5000 фр. как приз за изобретение парашюто-аппарата, предназна-

ченного исключительно для авиаторов. 

Время идет, несчастные случаи учащаются, а разрешение воп-

роса почти не продвигается. 

Ныне я согласен удвоить приз, увеличив сумму до 10 000 фр. на 

трехлетний период, чтобы как-нибудь заинтересовать изобретате-

лей; я очень желал бы, чтобы различные меценаты пришли мне на по-

мощь, чтобы мой приз стал Grand Prix (100 000 фр. и более)…» 

Приз А. Лаланса, учрежденный в 1910 г., будет выдан всякому 

изобретателю за парашют весом до 25 кило на человека со средней 

скорости падения, не превышающей 4 метр. в сек. с высоты 200 мет-

ров…» [7, с. 13-14]. 

В неділю 10 вересня відкрився 2-й московський авіаційний тиж-

день. Список учасників змагань був представлений досвідченими авіа-

торами, серед яких: інструктор московської військової авіаційної школи 

А. М. Габер-Влинський (на «Фармані»), Б. С. Маслєнніков (на «Фарма-

ні»), Б. І. Россинський (на «Фармані»), М. Г. фон Лерхе (на «Етріх»), Г. 

В. Янковський (на «Блеріо»), Т. М. Єфімов (на «Блеріо»). Повідомлення 
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про початок авіаційного тижня з фотографіями авіаторів було розміще-

но у розділі «Авіаційна хроніка» часопису «Тяжелее воздуха» [8, с. 12].  

Крім звичних змагань на тривалість та висоту польоту було бага-

то й цікавих видовищних змагань, як то вибух порохового льоху, підйом 

по спіралі у висоту, переслідування аеростату. Саме висота і тривалість 

польоту найбільше приваблювала пілотів. В 1911 році рекордсменом 

висоти став французький льотчик Р. Гарро, якому присвячено оглядову 

статтю «Роллан Гарро и рекорды высоты». Як зазначає автор В. М-ь 

(очевидно Валентин Мороховець – голова Розпорядчого комітету Авіа-

ційної виставки в м. Харкові): «Лавры Гарро не дают покоя авиаторам: 

Леганье готовится к новому подъему на большую высоту…» і далі за-

уважує: «…для науки эти подъемы на аэроплане многого дать не мо-

гут… их следует считать актами личного, но бесцельного мужества, 

ибо практического значения они не имеют» [9, с. 11-12]. 

Головним постачальником льотних кадрів для армії була Севас-

топольська школа Відділу повітряного флоту, якість підготовки авіато-

рів у якій було найкращим. Учні спочатку освоювали біплан («Фар-

ман»), складали іспит, і лише потім вчилися керувати монопланом 

(«Блеріо»). Достатня кількість апаратів обох систем та велика кількість 

тренувальних днів для польотів дозволяло учням досконало освоїти 

льотну справу. 11 листопада 1911 р. славетна авіаційна школа святкува-

ла свою першу річницю. Огляду діяльності і досягнень за цей рік прис-

вячено практично весь сьомий номер журналу «Тяжелее воздуха». 

Значна увага на сторінках друкованого органу Повітроплавного 

відділу Харківського відділення Імператорського Російського технічно-

го товариства  приділена діяльності власне самого Повітроплавного 

відділу за поточний рік, а саме: організація та проведенні Першої авіа-

ційної виставки в м. Харкові (№1-3); підготовка до відкриття авіаційної 

школи в Харкові (№1-2;7); осінній Аеро-бал (№6, 8); організація публі-

чних польотів авіаторів-членів Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ (№2-

3); участь в роботі Всеросійського повітроплавного союзу (№8). 

Серед дійсних членів Повітроплавного відділу були славетні аві-

атори І.І. Сікорський, В.Ф. Адаменко, Володимир та Темофій Єфімови й 

ін. Редакція уважно слідкувала за діяльністю членів свого Повітроплав-

ного відділу й регулярно розміщувала на сторінках журналу коротенькі 

звіти. Значна увага приділялась особистості І. Сікорського. Доходило 

навіть до курйозів. Зокрема в №3 вміщено публікацію «Мобилизация 

отдела», в якій описані події 18 вересня, коли Повітроплавний відділ 

швидко зреагував на повідомлення про авіаційну аварію за участю І. 
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Сікорського. Про цю пригоду повідомила і місцева Харківська газета 

«Южный край» у замітці «Мистификация».  Вранці 18 вересня до пос-

тового городового під'їхав на візнику якийсь пан, одягнений в авіатор-

ський костюм із авіаторськими окулярами на очах, і попросив вказати 

місце, де можна було б придбати медикаменти для надання допомоги 

авіаторам, що впали за 6 верст від Нової Баварії. Він повідомив, що був 

серед трьох пасажирів, які летіли до Харкова з Києва з І. І. Сікорським. 

Не долетівши до Нової Баварії, аероплан впав, а два пасажири і 

сам Сікорський зазнали пошкоджень. Городовий через пристава доніс 

про це поліцмейстеру К. Н. Бочарову, а той, у свою чергу, повідомив 

віце-голову повітроплавного відділу Технічного товариства В. Є. Моро-

ховця. Відразу після отримання звістки Повітроплавний відділ у повно-

му складі на чолі з Мороховцем екстрено виїхав до Нової Баварії. З 

ними виїхали завідувач станції швидкої допомоги доктор Н. А. Молохов 

і, як механік, місцевий авіатор-конструктор С. В. Гризодубов з інстру-

ментом. Крім того, Повітроплавний відділ відправив у Нову Баварію 

теслярів та слюсарів. Але найретельніше обстеження місцевості, яке 

тривало до самого вечора ні до чого не привело. Вранці наступного дня 

група членів Повітроплавного відділу знову виїхала до Нової Баварії, 

оскільки поліція знову підтвердила повідомлення з деталями, які зму-

шували вірити у правдоподібність слуху. Згодом з агентської телеграми 

стало відомо, що «І. І. Сікорський із Києва не виїжджав і 18 вересня 

своїм польотом відкрив київський авіаційний тиждень» [8, с. 13; 10]. 

Завершився 1911 авіаційний рік значним досягненням конструк-

тора–авіатора І.І. Сікорського, який в кінці грудня в Києві на новому 

тримісному біплані військового типу своєї конструкції здійснив політ із 

пасажирами зі швидкістю 111 км/год, «установив новый всероссийский 

рекордскорости аэропланов всех систем и всемирный рекорд для бипла-

нов с двумя пассажирами» [11]. Це був перший світовий рекорд, вста-

новлений вітчизняним авіатором! Гарний підсумок минулого року і 

прекрасний початок здобутків у прийдешні роки. 
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Анотація. Особливе місце серед конструкційних матеріалів на-

лежить полімерним і вуглець-вуглецевим композиційним матеріалам, 

що мають ряд унікальних властивостей – високу питому міцність, жорс-

ткість, хімічну стійкість, хороші теплозахисні властивості, стабільність 

розмірів, ударну міцність, регульовані електричні властивості. Унікаль-

ні властивості і особливості полімерних композиційних матеріалів ви-

значають їх широке застосування в ракетно-космічній техніці. 

Для існуючих і створюваних ракетоносіїв украй важливим показ-

ником є питома вартість виведення ними корисного навантаження. Пи-
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тома вартість виведення зростає зі зменшенням вантажопідйомності, що 

призводить до неприйнятно високих величин вартості доставки корис-

ного навантаження. У першу чергу цей пов'язаний з використанням в 

конструкціях ракетоносіїв традиційних матеріалів і дорогих технологій.  

Композиційні матеріали з широким спектром поєднуваних ком-

понентів, будови і властивостей мають величезні потенційні можливості 

у багатопрофільних конструкціях як в якості конструкційних, так і фун-

кціональних матеріалів із спеціальними властивостями. Виконання усе 

більш складних завдань, які ставляться перед ракетно-космічною техні-

кою, неможливе без розробки і застосування нових конструкційних 

матеріалів. 

Ключові слова: композиційні матеріали, ракетоносій, властивос-

ті,  ракетно-космічна техніка, конструкція, тактико-технічна характери-

стика. 

Abstract. A special place among structural materials belongs to pol-

ymer and carbon-carbon composite materials, which have a number of unique 

properties - high specific strength, rigidity, chemical resistance, good thermal 

insulation properties, dimensional stability, impact strength, adjustable elec-

trical properties. The unique properties and features of polymer composite 

materials determine their wide application in rocket and space technology. 

For existing and newly created rocket carriers, the specific cost of 

their payload removal is an extremely important indicator. The specific cost 

of removal increases with a decrease in carrying capacity, which leads to 

unacceptably high values of the cost of delivering the payload. First of all, 

this is related to the use of traditional materials and expensive technologies in 

the designs of rocket carriers. 

Composite materials with a wide range of combined components, 

structures and properties have enormous potential in multi-disciplinary struc-

tures, both as structural and functional materials with special properties. The 

implementation of increasingly complex tasks, which are set before rocket 

and space technology, is impossible without the development and application 

of new structural materials. 

Keywords: composite materials, rocket launcher, properties, rocket 

and space technology, design, tactical and technical characteristics. 

Початок застосування КМ був покладений в 50-і роки минулого 

століття. Це було пов'язано з необхідністю створення ефективного теп-

лозахисту головних частин, замість вживаних керамічних, які зруйнува-
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лися в процесі експлуатації. Був виготовлений теплозахист на основі 

асботекстоліту методом ручного викладення.  

У подальшому КБ "Південне" з ДФНДІТМ, ПО "ЮМЗ" і 

ЦНДІМВ упродовж багатьох років виконували комплекс науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці і вдоскона-

ленню матеріалів і технології виробництва теплозахисних і багатофунк-

ціональних покриттів.  

У вересні 1967 р. способом намотування виготовили перший на-

турний вузол 15Ф, а впродовж 1968 р. зробили 13 таких вузлів. 

У 1970-1980-і роки різко збільшилася програма по виробництву 

бойових блоків (ББ). Зовнішня поверхня бойових блоків покривалася 

теплозахисними покриттями, змінними по товщині, багатошаровими по 

своїй структурі, багатофункціональними за призначенням.  

Були створені нові технологічні процеси, зокрема намотування 

основного теплозахисту катано-профільною кремнеземною стрічкою 

трикотажного плетіння; спроєктовано 23 одиниці нестандартного устат-

кування і засобів механізації.  

Розробка концепції мінометного старту важкої рідинної ракети 

ввела необхідність створення транспортно-пускового контейнера, що 

був величезною склопластиковою конструкцією. Уперше в практиці 

вітчизняного ракетобудування освоєно виробництво склопластикової 

конструкції, вимоги  габарити і точності якої не мали аналогів. 

Полімерний композиційний матеріал міцно затвердився в якості 

основного конструкційного матеріалу для корпусів РДТП. Уперше 

конструкційні композиційні матеріали були застосовані в корпусі дви-

гуна 15Д94(15Д125) ракети 8К98. Корпус виконувався з кільцевим під-

мотуванням склониткою на металеву шліфовану обичайку.  

1970–1977  рр. проводилися конструкторські й технологічні ро-

боти по виготовленню корпусів ракетних двигунів твердого палива 

методом намотування на верстатах з програмним управлінням. У цей 

період був розроблений, виготовлений і випробуваний сферичний кор-

пус двигуна третього ступеня із склопластика методом намотування для 

ракети 15Ж41, що розробляється. 
Одним з головних було питання про вибір місця будівництва ви-

робничо-випробувальної бази РДТП і цехів складання твердопаливних 

виробів. За основу такої бази було вибрано, розташоване в 

м. Павлограді (Дніпропетровська область), спеціальне конструкторське 

бюро (СКБ- 10), обслуговуюче артилерійський полігон Державного 
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комітету з оборонної техніки. У той час розробок маршевих РДТП в 

ГКБ "Південне" ще не проводилося. 

1964 р. був випущений ескізний проєкт комбінованої двоступін-

чатої ракети; перший ступінь - твердопаливний, другий - рідинний.  

1968 р. на ОК5-195Ж була перевірена працездатність склопласти-

кової циліндричної частини корпусу (труба повздовжньо-поперечного 

намотування) 

1973 р. приступили до розробки двигуна ЗД65 – РДТП першого 

ступеня ракети морського базування РСМ- 52 системи "Тайфун". У 

розробку двигуна закладалися найпрогресивніші на той час рішення. У 

розробку корпусу нового двигуна закладалася нова на той час техноло-

гія типу двошарового "кокона". Силова оболонка корпусу виготовляла-

ся з високоміцного органоволокна СВМ.  

Паралельно з відпрацюванням двигуна 3Д65 було розпочато ро-

боти по РДТП для ракет 15Ж44, 15Ж52. Замість вуглеметаллопластиків 

для деталей соплового блоку застосували вуглепластик УП-УТ-ПУ-А. 

При цьому знизилася вага конструкції на 20÷25 % і повністю виключи-

ли вольфрамовмістні метали.  

У 1978-1980 роках був проведений експериментальне відпрацю-

вання модельного розтруба 05-0217, що дістав назву "гарячого" з вуг-

лець-вуглецевого композиційного матеріалу. Проведені вогневі випро-

бування у складі дослідного двигуна ОК5-349, підтвердили перспектив-

ність застосування натурного розтруба з УУКМ замість вольфрамовміс-

тного матеріалу УМП-1 та силової оболонки з склопластика.  

Позитивні результати дослідного відпрацювання і вогневих ви-

пробувань відкривали шлях до створення серійного виробництва. Се-

рійне виробництво деталей з вуглець-вуглецевих композиційних матері-

алів для перспективних балістичних ракет передбачалося на Дніпровсь-

кому електродному заводі (ДЭЗ, м. Запоріжжя). Виробництво, здане в 

експлуатацію в 1984 році, забезпечило випуск розтрубів другого ступе-

ня виробів 15Ж60 і 15Ж61 з вуглець-вуглецевих матеріалів КУП-ВМ-

ПУ і вкладишів критичного перерізу з матеріалів УПА- 3, УПВ- 1. 

Впровадження цього УУКМ дозволило понизити масу соплового блоку 

приблизно на 200 кг.  

Паралельно розроблявся вдосконалений вуглець-вуглецевий ма-

теріал тривимірного армування (КИМФ) для наконечників головних 

частин і вкладишів критичного перерізу соплових блоків. На Павло-

градському механічному заводі введений в експлуатацію корпус 102А, 
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що забезпечує серійний випуск деталей соплових блоків РДТП (комір, 

вкладиш, розтруб та ін.).  

У 1984 р. в корпусі 102А запровадили технологію джгутової на-

мотки силових оболонок із органопластика й приступили до відпрацю-

вання технології виготовлення силових оболонок виробів 15Д290, 

15Д305 з вуглепластика. 

Фахівці ДФНДІТМ спільно з колегами з Конструкторського бюро 

"Південне" виконали комплекс робіт із створення конструкції та техно-

логії виготовлення дослідних "сухих" відсіків з конструкційного вугле-

пластика. Відпрацювання відсіків ракет 15Ж60, 15Ж61 підтвердило 

позитивні результати статичних випробувань на основні випадки наван-

таження і можливість зниження маси. Суцільнопластиковий хвостовий 

відсік підтвердив зниження маси на 15-20% і введений в штатну конс-

трукторську документацію 15Ж60 і 15Ж61.  

1983-1984 рр. в корпусі 105 Конструкторського бюро "Південне" 

проводилася підготовка виробництва і відпрацювання технології виго-

товлення корпусів принципово нового двигуна 15Д305 з поліпшеними 

тактико-технічними характеристиками. У поворотному керуючому соп-

лі двигунної установки 15Д305 був застосований моноблочний вкла-

диш, що виконаний з об'ємно-армованого вуглець-вуглецевого компо-

зиційного матеріалу марки КИМФ-МБ, і показав надійну працездат-

ність. 

До 1985 р. був завершений етап конструкторського та технологі-

чного відпрацювання деталей і вузлів міжконтинентальних балістичних 

ракет на твердому паливі з високоміцних полімерних і вуглець-

вуглецевих композиційних матеріалів, створено серійні виробництва, 

освоєне виготовлення вузлів і деталей на Павлоградському механічному 

заводі(корпус 102А), Дніпровському електродному заводі (спецвироб-

ництво), Виробничому об'єднанні "Авангард", КБЮ(корпус 105). Тим 

самим був підведений підсумок багаторічної наполегливої праці колек-

тивів проєктантів, технологів, конструкторів, майстрів. При цьому вузли 

і агрегати, виготовлені з високоміцних композиційних матеріалів, скла-

ли приблизно 60 % від "сухої" ваги виробів. 

Дослідження показали, що з армованих пластиків можуть бути 

виконані, практично, усі основні силові вузли ракети з досягненням 

значного техніко-економічного ефекту. На даний момент, найбільший 

об'єм композиційних матеріалів застосовується у вузлах твердопалив-

них ракет: корпуси ракетного двигуна на твердому паливі (РДТП) типу 

"кокон", що виготовляються методом намотування, силових оболонок, 
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розтрубів, соплових блоків з вугле-, органопластиків, розтрубів з "вуг-

лець-вуглецевих" матеріалів та інші. 

Створений науково-технічний заділ по проєктуванню і виготов-

ленню вузлів з полімерних і вуглець-вуглецевих композиційних матері-

алів дозволяє забезпечити широке впровадження конструкції з КМ в 

існуючі і перспективні вироби ракетно-космічної техніки, ракетоносіїв і 

космічних апаратів. Перспективними напрямами є створення паливних 

баків, "сухих" відсіків і обтічників високої вагової досконалості, у тому 

числі для кріогенних ракетоносіїв, створення конструкцій на основі 

сітчастих структур, тришарових конструкцій сотовим заповнювачем та 

ін. 
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Анотація. В доповіді розглянуто найбільш поширені версії щодо 

існування балістичної ракети «А-9 / А-10» в Німеччині під час Другої 

світової війни. Проаналізовано різноманітні можливості німецької 

промисловості — наукові та технічні, виробничі та випробувальні, 

технологічні та ресурсні. На підставі аналізу зроблено висновки про 

реальний стан робіт зі створення цієї ракети. 

Ключові слова: балістична ракета, «А-9 / А-10», Друга світова 

війна, можливість створення, виробнича база, випробувальна база, 

технологія виробництва, наземне технологічне обладнання. 

 

Abstract. In the report are considered the most common versions of 

the existence ballistic missile «А-9 / А-10» in Germany during the Second 

World War. Various capabilities of the German industry — scientific and 

technical, industrial and testing, technological and resource — are analyzed. 
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Based on the analysis conclusions are drawn about the real state of work in 

the creation of this missile. 

Keywords: ballistic missile, «А-9 / А-10», the Second World War, 

a creation capability, industrial base, test base, the production technology, 

support equipment. 

 

Вступ. Починаючи з 1920 років, теоретики ракетної техніки 

та космонавтики все більше працювали над проєктами багатоступінчас-

тих ракет. В 1930 р. з'явилася журнальна стаття, в якій було зображено 

ракетний удар по Нью-Йорку. Автором був німецький вчений Г. Оберт. 

З якого дива він обрав американське місто мішенню, з'ясувати важко. 

Однак ця ідея не залишилася без уваги. Тоді просто ще не настав час…  

Ракети летять на війну. На деякий час ракети в Німеччині ві-

дійшли на другий план. Нагальної потреби в них не було — розпочата 

Друга світова війна точилася спочатку для Німеччини успішно. Але 

невдовзі ситуація змінилась. Намагаючись повернути фортуну знову 

обличчям до себе (а з нею — і хід війни), Німеччина зробила ставку на 

нові види озброєння та військової техніки, одним з яких стали балістич-

ні ракети. І вони пішли в хід. Та тримати під обстрілом самі лише євро-

пейські країни було якось скромно, і подумали агресори — а чи не вда-

рити ще й по далекій Америці? І нібито вигадали міжконтинентальну 

ракету «А-9 / А-10», та не аби яку, а двоступінчасту. На жаль, запізно — 

війна скінчилась. Переможці  збирали-збирали трофеї та й зацікавилися 

— а де ж вона, ракета? Штука корисна, може знадобитися, особливо 

проти колишніх друзів-союзників. Шукати почали, та тільки час згаяли. 

І вирішили — хай їй, краще будемо вивчати та копіювати «А-4» — вона 

хоч одноступінчаста, зате є в реальності. Але про «А-9 / А-10» коли не 

коли згадували…   

Версії, версії… Існує велика кількість версій історії «А-9 / А-

10». Автори майже всіх них доводять, що ракету все ж таки створили. Є 

версії дилетантські (що німецькі «космонавти» літали на цій ракеті не 

куди-небудь, а… до Японії), є нетривіальні (що інопланетні прибульці 

ділилися технологічними секретами з німецькими конструкторами), є 

начебто достовірні… 

Найбільш правдоподібні версії такі: 

1. Було виготовлено лише два або три макетних зразка ракети 

«А-9», а її перший ступінь «А-10» так і залишився «на папе-

рі». 

2. Міжконтинентальну ракету «А-9 / А-10» не тільки сконст-
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руювали, а й довели до серійного виробництва. 

3. Було здійснено не багато, не мало — цілих 48 (!) запусків ра-

кети «А-9 / А-10». 

Далі фантазія не знає стриму. Можна довідатися, що: 

 експериментальні запуски ракети німці проводили в напрямку 

Гренландії; 

 для точного ураження Нью-Йорку там висадилися з підводно-

го човна диверсанти для встановлення радіомаяків на хмаро-

чосах, але були спіймані ФБР; 

 після того було вирішено споряджати ракети кабінами для пі-

лотів, які б точно наводили «А-9 / А-10» на цілі, а щоб не пе-

ретворювати сміливців на камікадзе, вирішили катапультува-

ти їх в океан, де б на них чекали німецькі підводні човни, аби 

повернути до Фатерлянду; 

 вже нібито оголосили набір добровольців для підготовки до 

польотів з великою вірогідністю «one way ticket» 

 

і багато інших подробиць, аж до прізвищ «пілотів-космонавтів» 

Третього рейху включно. 

Однак, якщо уважно розглянути більш-менш придатну до ана-

лізу інформацію про німецьку ракетну промисловість того часу та вза-

галі ситуацію в Німеччині, можна зробити певні висновки. 

Аргументи «за» та «проти». Деякі факти промовляють на ко-

ристь створення такої ракети, а саме: 

 німецьким конструкторам вдалося створити багатоступінчасті 

ракети, хоча і значно менших розмірів; 

 зв′язка з шести двигунів ракети «А-4» теоретично могла бути 

використана на першому ступені «американської ракети», 

тобто «А-10»; 

 нібито був збудований полігон, на якому відпрацьовували 

«американську ракету»; 

 вже існували крісла, що катапультуються, для літаків, їх на-

чебто можна було пристосувати для ракет; 

 підводні човни дійсно залучалися до рятування льотчиків;  

 навіть використання Гренландії в якості мішені виглядає зо-

всім не фантастично — в ті часи там перебували німецькі по-

лярні дослідники та метеорологи, які могли доповісти про ре-

зультати експериментальних запусків. 
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Однак значно більше маємо негативних фактів:  

 технічна та технологічна бази німецької ракетної промислово-

сті були орієнтовані на випуск ракети з габаритами «А-4», 

просте збільшення розмірів обладнання та устаткування або 

перехід на інші технології вимагало часу, якого не було; 

 транспортування величезних ракет «А-9 / А-10» до місць за-

пусків було б дуже складним, а запуски з місця виготовлення 

— нереальними; 

 наземне технологічне обладнання для ракети «А-9 / А-10» мо-

гло мати достатньо серйозні габарити та масу, у випадку ава-

рії на старті відбувалося б (з великою імовірністю) його зни-

щення, а виготовлення нового в потрібній кількості за корот-

кий час становило б таку ж проблему, як усі інші; 

 в хімічній промисловості стан з компонентами ракетного па-

лива був катастрофічний; 

 надійність «американської ракети» виявилася б, скоріше за 

все, неприпустимо низькою (навіть у відносно добре відпра-

цьованій ракеті «А-4» через 24 години після виготовлення по-

чиналися відмови); 

 процес створення багатокамерного двигуна виявився значно 

складнішим, аніж уявлялося, не кажучи вже про однокамер-

ний з тією ж величиною тяги; 

 процес відділення першого ступеня з габаритами «А-10» на 

великій висоті навряд чи одразу підкорився б німецьким спе-

ціалістам; 

 ввімкнення двигуна другого ступеня (знову ж таки на великій 

висоті) було процесом абсолютно невідомим 

та невідпрацьованим на той час; 

 набір необхідної кількості «пілотів» (декілька сотень), які ма-

ли б відповідний стан здоров′я, зіткнувся б з передбачуваними 

труднощами — дефіцит кадрів в німецьких збройних силах 

був тоді кричущий, але ні дітей з Юнгфольке, ані пенсіонерів 

з фольксштурму за штурвал балістичної ракети явно не всадо-

виш; 

 для навчання «пілотів» потрібно було організувати достатньо 

серйозний центр підготовки майже «космонавтів»;  
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 успіхи в катапультуванні, продемонстровані на німецьких лі-

таках, не могли бути швидко екстрапольовані на ракету; 

 підбирання пілотів в океані взимку 1944 / 1945 років було б 

для німецьких підводників («вовків Атлантики») завданням 

явно «не по зубах», враховуючи розвиток протичовнової обо-

рони U. S. Navy та Royal Navy. 

 

Отже, на підставі цих та інших аргументів і були зроблені ви-

сновки про результати робіт по створенню балістичної ракети «А-9 / А-

10». 

Інформація до роздумів. За роки Другої світової війни в Німе-

ччині було виготовлено величезну кількість озброєння та військової 

техніки. Багато зразків, у тому числі діючих, зберігаються і донині, 

причому не тільки в музеях, а і в приватних колекціях. Іноді поліція 

вилучає у громадян колишнього Третього рейху незаконно збережені 

танки та торпеди. Йде і успішна торгівля німецьким воєнним спадком. В 

наші дні можна не виходячи з дому (на Internet-аукціонах) придбати не 

тільки каски, багнети та ґудзики від кальсон, але й серед іншого — 

всього за 99 фунтів стерлінгів купити навіть форсунку ракетного двигу-

на ракети «А-4» («Фау-2»). Причому у відносно непоганому стані. А от 

запчастини до ракети «А-9 / А-10» в продаж поки що не надходили. І 

навряд чи надійдуть… 

Висновок. Звичайно, ракету «А-9 / А-10», німцям створити в 

роки Другої світової війни не вдалося. А от чому саме — і йде мова в 

доповіді. 
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Анотація. Аналізується внесок учених, інженерів, льотчиків-

космонавтів, пов’язаних своєю біографією і творчістю з Кіровоградщи-

ною, в основні науково-технічні напрями розвитку авіаційної та ракет-

но-космічної галузі. 
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Abstract. The contribution of scientists, engineers, pilot-cosmonauts, 

connected by their biography and creativity with Kirovohrad Region, to the 

main scientific and technical directions of the development of the aviation 

and rocket and space industries is analyzed. 
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Кіровоградська область була і є важливим регіоном нашої держа-

ви, одним із визнаних центрів розвитку науки і техніки; має значний 

потенціал для реалізації перспективних напрямів економічного прогре-

су. Оскільки Кіровоградщина у XX столітті входила до складу Російсь-

кої імперії, а у подальшому – СРСР, внесок даного регіону у загальний 
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розвиток авіації та космонавтики тривалий час не визначався, а діяль-

ність підприємств, організацій, формувань відповідного профілю, роз-

робки представників краю – діячів авіаційної та ракетно-космічної галу-

зі розглядались як складова частина російської і радянської історії. 

Здійснення космічних польотів і програм стало можливим завдя-

ки ґрунтовним дослідженням, що проводилися багатьма науковцями в 

різних країнах. Широке використання знайшли теоретичні розробки 

учених, які своїм життям і творчою діяльністю пов’язані з Кіровоград-

щиною.  

Один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів – 

Юрій Васильович Кондратюк (справжнє ім'я Олександр Гнатович 

Шаргей) з 1921 по 1925 роки жив у містечку Мала Виска Кіровоградсь-

кої області.  

Працюючи на цукровому заводі машиністом і технологом, він за-

вершив свою наукову працю про міжпланетні сполучення – «Завоюван-

ня міжпланетних просторів». Так званою «трасою Кондратюка» подо-

рожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон».  

У своїх працях Ю.В. Кондратюк розробив пріоритетні пропозиції 

в галузі теорії космічного польоту: вертикальний старт космічної раке-

ти-носія; шахове розташування форсунок, застосування в умовах космі-

чного польоту сонячних батарей; використання дзеркал на орбіті для 

освітлення окремих ділянок Землі відбитим сонячним світлом, що б 

дозволило скоротити витрати дефіцитної електроенергії; використання 

спеціальної внутрішньої частини крісла космонавта типу ложемента, що 

робить менш відчутними перевантаження під час старту, посадки, ін-

ших складних відрізків космічного польоту. На Маловисківському цук-

розаводі на честь Юрія Кондратюка встановлено меморіальну дошку, а 

в місцевому краєзнавчому музеї оформлена тематична експозиція. 

В історії розбудови авіаційно-космічної галузі чільне місце посі-

дає авіаінженер Йосип Якович Красницький. Народився 9 вересня 

1926 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. У 1951 році він 

закінчив Ленінградський інститут авіаційного приладобудування за 

спеціальністю «Радіотехніка». Кандидат технічних наук з 1974 року.  

З 1958 по 1990 роки працював у КБ «Південне»: інженер, началь-

ник групи, начальник відділу. Брав участь у постановці на бойове чер-

гування ракетних комплексів стратегічного призначення на висококип-

лячих компонентах палива, проведенні регламентного обслуговування 

для підтримки готовності бойових ракетних комплексів, підготовці й 

проведенні навчально-бойових пусків, розробці технічної документації 
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з ремонту підвищеної складності ракет в умовах експлуатації. Предста-

влений в електронній енциклопедії «Космонавтика» [2].  

Конструктор ракетно-космічної техніки Валерій Юхимович 

Самойлов народився 29 березня 1926 року в місті Зінов'євськ (нині – 

Кропивницький).  

У 1953 р. закінчив МВТУ ім. М.Е. Баумана за спеціальністю «ін-

женер-механік», 1956 р. – аспірантуру. Кандидат технічних наук (1957 

р.). З 1957 по 1980 рр. працював у НДІ № 642 (з 1958 р. – ДКБ-52; з 1966 

р.– Центральне конструкторське бюро машинобудування). З 1970 по 

1980 рр. – заступник Генерального конструктора ЦКБМ, яке тоді очо-

лював легендарний академік В.М. Челомей. Брав участь у проєктуванні 

морських комплексів з крилатими ракетами П-5, П-6, П-35, П-70 «Аме-

тист», П-120 «Малахіт», П-500 «Базальт», П-700 «Граніт», П-750 «Ме-

теорит». Розробляв системи управління для балістичних ракет та космі-

чних носіїв (УР-100, УР-200), для космічного апарату ВС (Винищувач 

супутників), військової орбітальної станції Алмаз. 

На кіровоградській землі народилися льотчики-космонавти Ле-

онід Іванович Попов та Юрій Іванович Маленченко.  

Л.І. Попов – український радянський льотчик-космонавт, двічі 

Герой Радянського Союзу. Народився 31 серпня 1945 року в місті Олек-

сандрія Кіровоградської області. З 1952 до 1959 роки навчався в Олек-

сандрійській школі № 17. Середню освіту здобув в середній школі № 6. 

З 1962 по 1964 роки працював слюсарем-електромонтажником електро-

механічного заводу свого рідного міста. У 1968 році закінчив Чернігів-

ське вище військове авіаційне училище льотчиків (ВВАУЛ) з дипломом 

«льотчик-інженер». З 1968 року служив у Військово-повітряних силах 

СРСР, з 1970 року – в загоні космонавтів. У 1976 році закінчив факуль-

тет заочного навчання у Військово-повітряній академії імені 

Ю.О. Гагаріна. Блискуче оволодів мистецтвом польоту на швидкісних 

реактивних винищувачах. 

Здійснив три космічних польоти. Перший політ (1980 р.) тривав 

185 діб, проходив на космічному кораблі «Союз-35» з посадкою на 

«Союз-37». За успішне виконання завдань польоту Леоніду Попову 

було присвоєно звання «льотчик-космонавт СРСР» та звання Героя 

Радянського Союзу. 

Другий політ відбувся у 1981 році на космічному кораблі «Союз-

40» у складі міжнародного космічного екіпажу. Політ тривав 9 діб, 

польотне завдання було успішно виконано. За цей політ Леоніду Попову 

вдруге присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 
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28 липня 1981 року Л.І. Попов, перебуваючи у Кіровограді, відві-

дав Вище льотне училище цивільної авіації, зустрівся з колективом авіа-

ційного закладу та розповів про космічні польоти на КК «Союз-40» та 

орбітальному науково-дослідному комплексі «Салют-6» – «Союз Т-4».  

Третій політ було здійснено у 1982 році на космічному кораблі 

«Союз Т-7» та орбітальній станції «Салют-7». З 1982 року – інструктор-

космонавт Центру підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна. У 1989 

році закінчив Військову академію Генерального штабу ПС СРСР імені 

К.Є. Ворошилова. Генерал-майор авіації (1990). 

На батьківщині льотчика-космонавта, в місті Олександрія, вста-

новлений пам'ятник на майдані, названому на його честь. У Кропивни-

цькому одна з вулиць носить ім'я Попова, а в загальноосвітній середній 

школі № 31 є кімната-музей авіації та космонавтики імені Леоніда Іва-

новича Попова. 

Ю.І. Маленченко народився 22 грудня 1961 року у селі Павлівка 

Світловодського району Кіровоградської області. На його рахунку 6 

космічних польотів із загальною тривалістю перебування у космосі – 

827 діб.  

1977 року закінчив середню школу в селі Павлівка; 1983 року – 

Харківське вище військове авіаційне училище (нині – Харківський уні-

верситет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); 1993 року – Військово-

повітряну інженерну академію імені Жуковського (РФ). 

Від грудня 1987 до червня 1989 року проходив курс загальної ко-

смічної підготовки в Центрі підготовки космонавтів (ЦПК) імені 

Ю. Гагаріна. 1993 року проходив підготовку як командир дублюючого 

екіпажа 15-ої основної експедиції на борт комплексу «Мир». 

Вперше літав у космос 1994 року – з 1 липня по 4 листопада – як 

командир корабля «Союз ТМ-19» і 16-ої основної експедиції на борт 

комплексу «Мир». Тривалість польоту – 125 діб 22 години. Під час 

польоту здійснив два виходи у відкритий космос загальною тривалістю 

11 годин. 

2-й політ – з 8 по 20 вересня 2000 року як фахівець польоту кора-

бля «Atlantis» за програмою STS-106 тривалістю 11 днів 19 годин. Ос-

новним завданням польоту була доставка вантажів на борт Міжнародної 

космічної станції (МКС) і підготовка її до польоту в пілотованому ре-

жимі. Під час польоту здійснив вихід у відкритий космос тривалістю 6 

годин 14 хвилин. 

24 квітня – 28 жовтня 2003 року – командир сьомої експедиції на 

Міжнародній космічній станції, другим учасником якої був американсь-



Історія авіації та ракетно-космічної техніки 

50 
 

кий астронавт Едвард Лу. Політ проводився невдовзі після катастрофи 

американського шаттла «Колумбія» STS-107, яка спричинила дискусію 

щодо того, чи можливе збереження МКС на орбіті і продовження про-

грами космічних досліджень. Політ завершився 28 жовтня 2003 р. 

Від 10 жовтня 2007 до 19 квітня 2008 року – командир корабля 

Союз ТМА-11, борт-інженер 16-ї експедиції МКС. Корабель «Союз» з 

екіпажем у складі Юрія Маленченко, американки Пеґґі Вітсон і грома-

дянки Південної Кореї Лі Со Ен приземлився в штатному режимі, але за 

резервним варіантом: апарат опускався балістичною траєкторією, вна-

слідок чого приземлився в Казахстані, за 420 кілометрів від передбаче-

ної точки посадки. 

З 15 липня до 19 листопада 2012 року здійснив п'ятий політ у ко-

смос. Був бортінженером експедицій МКС-32 та МКС-33. Стартував на 

кораблі «Союз ТМА-05М» як командир корабля. Шостий політ розпо-

чав 15 грудня 2015 року. Стартував як командир корабля «Союз ТМА-

19М» та був бортінженером МКС-46 та запланованої експедиції МКС-

47. Приземлився 18 червня 2016 року. Тривалість перебування на орбіті 

екіпажу експедиції МКС-46/47 становила 186 діб. Він посідає друге 

місце у списку світових рекордсменів із сумарного перебування у кос-

мосі. Ю. Маленченко став першою людиною, яка одружилася, перебу-

ваючи у космосі.  

Серед численних випускників Льотної академії НАУ різних років 

– льотчик-космонавт СРСР, Залужений льотчик-випробувач СРСР, Ге-

рой Радянського Союзу, командир спеціальної групи льотчиків-

космонавтів за програмою «Буран», ще відомої як «Вовча зграя», Ігор 

Петрович Волк. У 1956 році достроково, за два роки, він закінчив 60-те 

військове авіаційне училище льотчиків у м. Кіровограді. 1965 року – 

Школу льотчиків-випробувачів льотно-дослідницького інституту Мініс-

терства Авіаційної Промисловості (МАП) у м. Жуковський Московської 

області, а у 1969 р. – вечірнє відділення Жуковської філії Московського 

Авіаційного інституту за спеціальністю «Інженер-механік». 

Як льотчик-випробувач літав на всіх типах радянських військо-

вих літаків. Брав участь в атмосферних випробуваннях повітряно-

космічного літака, що розроблявся в СРСР за програмою «Спіраль». З 

липня 1977 р. входив до групи спеціальної підготовки за програмою 

«Буран». З 1978 по 1980 рр. – Командир загону льотчиків-випробувачів 

№ 1 комплексу «А» Льотно-випробувального центру. У рамках підго-

товки до польоту на «Бурані» здійснив космічний політ як космонавт-

дослідник КК «Союз Т-12» і ОС «Салют-7» (17–29 липня 1984 р). Менш 
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ніж за дві години після повернення на Землю здійснив польоти до 

Підмосков’я і назад до Байконуру на літаках ТУ-154 і МіГ-25, обладна-

них системами керування «Бурану», – з метою оцінки впливу факторів 

космічного польоту на пілота. 

10 листопада 1985 р. разом із Р. Станкявичюсом вперше підняв у 

повітря атмосферний аналог багаторазового КК «Буран» (БТС-02) і до 

15 квітня 1988 р. виконав на ньому 13 випробувальних польотів. Під час 

одного з них здійснив першу повністю автоматичну посадку. 15 листо-

пада 1988 р. радянський багаторазовий КК «Буран» у повністю автома-

тичному режимі здійснив успішний політ у Космос і успішну посадку 

на Землю. 

У жовтні 1990 року Ігор Петрович Волк відвідав свою «Alma 

mater» – Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації, зустрів-

ся з тими, хто навчав його льотній справі в 60-му ВАУЛ, розповів про 

шлях, пройдений ним в авіації і космонавтиці після закінчення військо-

вого училища. В Льотній академії НАУ в сквері ім. І.М. Кожедуба роз-

міщений інформаційний стенд, присвячений нашому легендарному 

випускнику.  

Ігор Петрович – автор книги (у співавторстві з В. Анісимовим) 

«Мета – 2001 рік. Авіаційна та космічна техніка світу» [1], а також фан-

тастичного детективу «Космічний ковпак». Помер 3 січня 2017 року. 

Таким чином, Кіровоградщина, разом з усією Україною (у складі 

Російської імперії, СРСР, а потім – самостійною державою), зробила 

важливий внесок у становлення, розвиток авіаційної та космічної науки 

і техніки. Позитивною є роль Кіровоградської області у формуванні 

світогляду, творчих інтересів, початку наукових досліджень учених, 

пов’язаних з цим краєм навчанням, працею, творчою діяльністю, генеа-

логією.  

У зв’язку з цим визначено наступне: корисним і актуальним є як 

загальний, так і регіональний досвід становлення і розвитку авіаційної і 

ракетно-космічної галузей; він може слугувати основою для необхідно-

го в сучасних умовах реформування, реорганізації аерокосмічних струк-

тур (спеціальних, науково-дослідних, навчальних та інших); існує необ-

хідність вивчення в курсі навчальної дисципліни «Історія авіації» окре-

мого розділу історико-краєзнавчого плану; важливою є пропаганда різ-

номанітними засобами досягнень в авіаційній та аерокосмічній галузі 

українських учених, конструкторів, спеціалістів, увічнення пам’яті цих 

діячів. 
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Анотація. Розглянуто основні шляхи поширення аеронавтичних 

ідей у студентському середовищі на українських землях. На підставі 

історіографічних джерел проаналізовано процес організації і діяльності 

студентських аеронавтичних гуртків у початковий період розвитку цієї 

нової галузі техніки. Проведено порівняльний аналіз історіографічних 

джерел, які презентують зазначений процес.  

Ключові слова: аеронавтичний рух, українські землі, повітропла-
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Abstract. The main ways of spreading aeronautical ideas in the 

student environment in Ukrainian lands are considered. On the basis of 

historiographic sources, the process of organization and activity of student 

aeronautical circles in the initial period of development of this new field of 

technology was analyzed. A comparative analysis of historiographical 

sources presenting the mentioned process was conducted. 
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Вступ. Повітроплавання, як зазначається в багатьох вітчизняних 
та російських словниках, це кероване (або некероване) літання на апара-
тах, легших за повітря. Відомо, що перший політ повітряної кулі (прав-
да без пасажира) здійснили у Франції брати Жозеф і Етьєн Монгольф'є 5 
червня 1783 року. Куля була наповнена нагрітим повітрям. Другий та-
кий політ, у якому в якості носія було використано водень, здійснив 
професор Шарль 27 серпня 1783 р. Ці польоти практично відкрили шлях 
до значного поширення повітроплавання в країнах світу. Почали вини-
кати повітроплавні школи та повітроплавні товариства й іншого роду 
відповідні організаційні структури. 

У XX столітті до повітроплавання стали відносити й так звану 

авіацію. Зокрема в енциклопедії Брокгауза і Ефрона вже йде мова про 

здійснення повітроплавання «за допомогою літальних машин, які були б 

питомо важчі повітря, але б утримувалися б в ньому за допомогою ди-

намічного зусилля» [1]. Цей напрям «повітроплавання» отримав назву 

«Авіація». В зарубіжній історіографії обидва напрями об’єднує термін 

«Аеронавтика». Ми будемо притримуватися цього терміну.  

Польоти на повітряних кулях протягом XIX століття відбувалися 

і в різних куточках Російської імперії, в тому числі і на українських 

землях. Перші спроби запустити повітряну кулю відбулися в містах 

Львів, Вінниця та Житомир. В перших двох ці спроби були вдалими, 

відповідно у 1784 та 1786 роках. Про користь повітроплавання для нау-

ки висловлювався, зокрема, й фундатор Харківського університету В. Н. 

Каразін на початку XIX ст Ковань М. Михаил Тихонович Лаврентьев. 

Художник С.И. Письменный. Харьков Харьковское областное издатель-

ство 1958г. 64 с. оліття. Відомо також, що у 1870-х рр. вдалі польоти на 

повітряній кулі здійснив у Харкові М. Т. Лаврентьєв [4; 5; 9]. Літав він 

на повітряній кулі й в Одесі, Ростові-на-Дону та інших містах [Там са-

мо].  

Організаційне оформлення аеронавтичного руху почало відбува-

тися тільки наприкінці 1860-х років. В цей час в Російській імперії по-

чинають (за європейським прикладом) виникати перші організаційні 

структури, які переймалися питаннями повітроплавання. Так, у 1869 р. 

виникла постійна Комісія з застосування повітроплавання для воєнних 

цілей. У 870 р. було створено Російське товариство повітроплавання. 

Цікаво, що Д. І. Менделеев у своїй праці «Про опір рідин і про повітро-

плавання» (СПб., 1880), схилявся до думки, що аеростат надійніший та 

ближчий до цілі, ніж літальні апарати» [5]. У рік виходу цієї статті було 

створено (за ініціативою Д. І. Менделєєва) і повітроплавний відділ Ро-

сійського технічного товариства  



Історія авіації та ракетно-космічної техніки 

54 
 

Питання створення пристроїв, які були важчі за повітря, але на 

них можна здійснювати польоти, тобто питання авіації, з її розвитком 

стали все більше входити в коло діяльності повітроплавних товариств 

На підставі опрацювання низки джерел В. І. Татарчук небезпід-

ставно вважає, що в контексті бурхливого розвитку науки і техніки 

поширення в Україні ідей повітроплавання стимулювали зокрема «Все-

російські з’їзди природознавців і лікарів. На Десятому з’їзді (Київ, 22- 

31 серпня 1898 р.) при секції фізики вперше працювала підсекція повіт-

роплавання під головуванням М. Є. Жуковського, який доповів про 

результати своїх досліджень з аеродинаміки, а також про стан теоретич-

них і практичних досягнень світової науки в галузі авіації. Всього до 

секції записалося 57 слухачів, було проголошено 11 доповідей, деякі з 

яких супроводжувались польотами повітряних зміїв, зондів, аеростатів; 

до того ж в одній з аудиторій університету Святого Володимира була 

влаштована виставка з повітроплавання» [14, с. 114]. 

Всі ці та інші події в сфері аеронавтики викликали значний її роз-

виток та виникнення різних форм організації аеронавтичної справи як в 

Російській імперії в цілому, так і на українських землях, що входили до 

її складу.  

Метою даного дослідження є з’ясування організаційних засад 

участі студентства українських земель в аеронавтичному русі в період 

до 1917 р. та відбиття цього процесу в сучасній історіографії. 

Джерельна база. Історіографічні джерела з історії розвитку віт-

чизняного повітроплавання та авіації. а також як сучасна періодична 

преса, так і преса періоду, що вивчався. Використовувалися також інте-

рнет-ресурси. 

Основна частина. Що стосується участі студентства в аеро-

навтичному русі, то в Україні вона розпочалася ще до організаційного 

оформлення такої діяльності. Але була спорадичною, точковою. Зокре-

ма є той факт, що ще задовго до створення першого студентського пові-

троплавного гуртка в Україні студентська молодь брала участь у повіт-

роплавній справі. Правда, не в якості конструкторів або пілотів, а в 

якості добровільних помічників при побудові повітряних куль тап про-

веденні польотів. 

Так в публікації Д. Максичко повідомляється про те, що у Хар-

кові «вчені, студенти та співробітники Харківського Імператорського 

університету бачили у завоюванні повітряного простору велике майбут-
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нє, посильно допомагаючи ентузіастам цієї справи, зокрема Михайлу 

Лаврентьєву» [8]. Повідомляється також, що «студенти та професори 

Харківського університету доклали багато зусиль, аби перший та насту-

пні польоти здійснював саме Михайло Тихонович Лаврентьєв. На етапі 

підготовки до першого польоту студенти навчали Лаврентьєва фізики, 

хімії, механіки. Вони ж допомогли йому і в розрахунках і розкрої обо-

лонки» там само [Там само]. Зазначимо, що ця діяльність відноситься до 

1870-х – 1880- рр. 

Організаційне ж оформлення повітроплавних (аеронавтичних) 

самодіяльних організацій в Україні. почалося з Києва. Першим з таких 

об’єднань став студентський повітроплавний гурток Київського політе-

хнічного інституту. Питання створення і діяльностя повітроплавнго 

гуртка цього вищого навчального закладу найповніше в сучасній історі-

ографії розкрито працями В. І. Татарчука. Він дослідив і з’ясував прак-

тично всі фази цього процесу. Саме його дослідження зруйнували низку 

міфів щодо процесу створення і діяльності цього студентського 

об’єднання і деяких пріоритетів. Ним вперше було на архівних матеріа-

лах послідовно і чітко простежено процес організації повітроплавного 

гуртка – від ідеї до «структурного оформлення з трьома секціями відпо-

відно до напрямку дослідження різних типів літаючих апаратів, прав-

лінням, уставом, а також принципи роботи і умови її проведення» [14, с. 

116] 

В цілому завдяки працям В. І. Татарчука і його попередників та 

сучасників визначені склад його учасників, основні складові діяльності 

цього першого студентського повітроплавного товариства в Україні, 

роль гуртка в початковому періоді творчості майбутніх видатних вітчи-

зняних авіаконструкторів. А також його роль, як утворюючого ядра 

Київського товариства повітроплавання. Розглянуті й вивчені також 

моделі створених гуртківцями конструкцій літаків й багато інших пи-

тань..  

Фактично в працях В. І. Татарчука досягнуто мети, поставленої 

ним в одній з базових свої публікацій: відтворити історію «студентсько-

го Повітроплавного гуртка Київського політехнічного інституту Імпера-

тора Олександра ІІ – в контексті функціонування подібних громадських 
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організацій в Києві, а також виявлення специфіки умов роботи гуртків-

ців, їхніх взаємостосунків з іншими авіаційними осередками міста і 

країни» [14, с. 113]. 

В літературі є також коротка інформацію про спробу створити  

подібний повітроплавний гурток студентами Київського університету 

св. Володимира [Там само, с. 122]. Автор публікацій сучасних дослід-

ників з цього приводу не виявив. 

Але повітроплавним гуртком КПІ не вичерпується участь сту-

дентства України  в аеронавтичній діяльності. Звернемося до Катерино-

слава. Його повітроплавна» історія за джерелами різного походження 

починається з демонстрації у місті діючої моделі металевого дирижабля 

винахідника з Ростова Григорія Кирилова [3; 10]. Передбачалося керу-

вання винайденого Кириловим аеростату за допомогою часового меха-

нізму. На жаль останній проект не було здійснено.  

Стимулом організаційних дій студентства у Катеринославі з ае-

ронавтичної справи стала діяльність палкого прихильника авіації про-

фесора Миколи Борисовича Делоне. У 1906 р. в Київському політехніч-

ному інституті він не пізніше 28 листопада (за даними В. В. Татарчука) 

на засіданні механічного гуртка КПІ прочитав (замість захворілого М. 

Є. Жуковського) лекцію «Про повітроплавання». Надалі з публічними 

лекціями про повітроплавання він їздив по різних містах, побувавши з 

такою лекцією й у Катеринославі. На хвилі резонансу, спричиненого 

цим виступом, студенти Катеринославського вищого гірничого учили-

ща навіть почали збирати гроші на побудову планера за кресленнями М. 

Б. Делоне [3; 10]. Надалі у Катеринославському вищому гірничому учи-

лищі було створено повітроплавний гурток, точну дату початку діяль-

ності якого (1 травня 1910 р.) наводить В С. Борздуха [3]. Керівником 

повітроплавного гуртка був відомий катеринославський професор Пет-

ро Михайлович Леонтовський. Він навіть підтримав гурток матеріально, 

пожертвувавши на створення студентами планера 250 крб. відбувся 

Перший політ сконструйованого гуртківцями планера відбувся 2 червня 

1910 р. у Катеринославі на Артилерійській площі. Отже цей день мабуть 

можна вважати першим «повітроплавальним» польотом у Катериносла-

ві, здійсненим гуртківцями [13]. 

Відомості про подальшу діяльність повітроплавного гуртка у 

Катеринославі дуже скупі і потребують подальшого пошуку. Достемен-

но  відомо, шо він ще діяв у 1912 р.  
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У Харкові повітроплавний студентський гурток виник (за біль-

шістю публікацій) у 1909 р. як структурна одиниця (а саме авіасекція) 

студентського технічного товариства Харківського технологічного ін-

ституту. Ініцітором її створення став професор Проскура, в майбутньо-

му академік АН УРСР. В різних історіографічних джерелах цей гурток 

називають або авіа- або аеросекцією [7; 9; 11]. Крім того, є певна плута-

нина щодо дати організації гуртка. В одних джерелах – це 1909 р.. в 

деяких – 1910 р. 

Основними напрямами діяльності студентів в авіасекції були 

такі: збирання даних про конструкції літаків та їх особливості, побудова 

за цими даними різноманітних моделей, моделювання умов польоту 

літаків різних конструкцій тощо 

Гурток мав і свої пріоритетні досягнення. Так, «у 1915 році Ге-

оргій Проскура разом з активістами побудували аеродинамічну трубу 

закритого типу, яка мала діаметр 1 метр, а потужність двигуна 1 кВт» 

[11]. В цій аеродинамічній трубі вивчали закономірності обтіканны тіл у 

повітрі. Як зазначають автори публікації [7] в Україні це була єдина 

така установка. В російській імперії на той час їх було усього три (вра-

ховуючи і харківську). Надалі цей гурток продовжив свою діяльність у 

1920-ті рр. 

Існує інформація й про те. що повітроплавний гурток намагали-

ся створити і в Харківському університеті. 

Маловідомими є сторінки історії діяльності студентської молоді 

з питань аеронавтики в західноукраїнських землях. Фактично відповідна 

студентська  діяльність майже не вивчалася. Виняток становлять публі-

кації М. Г. Щитинської (2013) та І. І. Романько (2019). Публікація І. І. 

Романько, присвячена становленню авіаційної освіти в Україна на поча-

тку ХХ століття, містить ряд фактів з організаційної та популяризатор-

ської діяльності студентів у Львові з напряму «аеронавтика» [12]. Авто-

рка визначає в якості центра аерокосмічної активності Львівський полі-

технічний інститут, зазначає, що саме в львівській політехнічній вищій 

школі виникло таке самодіяльне об’єднання студентів, як Авіаційний 

союз студентів політехніки (АССП), заснований 6 листопада 1909 р.  За 

її даними «… до Союзу увійшло 800 студентів політехніки. Основним 
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напрямком його роботи стало пропагування досягнень авіації, а також 

наукова робота. А перспективною метою – створення у Львівській полі-

техніці катедри авіаційних інженерів» [12, c. 126]. В контексті досяг-

нення зазначеної мети Авіаційний союз у 1911 р. «організував авіамоде-

льну лабораторію, а також звернувся до уряду у Відні з поданням про 

відкриття у Львівській політехніці спеціальних катедр і аеродинамічної 

лабораторії» [Там само]. Ще одним напрямом діяльності Союза була 

популяризация авіації. За цим напрямом союз брав участь у першій 

авіаційній виставці у Львові (1–15 вересня 1910 р.), проведенні лекцій з 

авіаційної тематики тощо. Участь у роботі спілки брали як студенти. так 

і професори. номінальним керівником був професор Джевецький, який 

перебував у Парижі. Тому велику роль відігравала діяльність на місцях 

таких професорів як З. Сохацький та М. Губер. 

Слід зазначити, що інформація щодо діяльності АССП у Львові 

в різних історіографічних джередах не завжди збігається. В публікації 

[2] йде мова про те. що «в січні 1910 року львівські науковці і піонери 

авіації змушені були меморандумом звертатися до австрійської адмініс-

трації у Відні з проханням дозволити відкрити аеродинамічну кафедру, 

а також будувати спеціальну лабораторію з аеродинамічною трубою», а 

у статті [12] мова йде про 1911 р. В цьому сенсі публікація М. Г. Щи-

тинської [15], в якій проведено джерелознавчу розвідку історії авіацій-

ного гуртка в Львівській політехніці, є важливою. Вона побудована на 

достатньо міцній джерельній базі (польські джерела) й інформація, на-

ведена в ній не завжди збігається з даними інших публікацій.  Так, за М. 

Г. Шитинською кількість членів АССП, складала 500 осіб [15, с. 280], 

що на 300 осіб менше за дані, наведені І. І Романько. 

Висновки. Участь студентської молоді в аеронавтичному русі 

не була обмежена територіально тільки Києвом. Історіографія дослі-

джень діяльності студентських аеронавтичних гуртків незначна, за ви-

нятком історії діяльності студентського повітроплавного товариства при 

Київському політехнічному інституту. Організація самодіяльних аеро-

навтичних гуртків студентства відбувалася й в інших містах. Самодія-

льні студентські гуртки виникали в першу чергу при вищих технічних 

навчальних закладах. Хоча були і спроби їх виникнення при університе-

тах. Початок Першої світової війни дещо загальмував суспільний рух з 
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розвитку авіаційної справи. Більшість студентських гуртків припинили 

своє існування. Але деякі з них вижили і продовжили свою діяльність 

уже в 1920-х – 1930-х роках. В історіографічних джерелах існують певні 

розбіжності стосовно діяльності таких гуртків. Особливо в датуванні 

деяких подій. Все це відкриває перспективу для подальшого досліджен-

ня зазначеної тематики. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ОДНОГО ІЗ ЗАСНОВНИКІВ 

ПРАКТИЧНОЇ КОСМОНАВТИКИ, КОНСТРУКТОРА РАКЕТНО-
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ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1924-1926 РР.) 

В. В. Татарчук  

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 
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Анотація. В статті висвітлено важливий період життя видатного 

вченого в галузі ракетно-космічної техніки, конструктора перших шту-

чних супутників Землі й космічних кораблів С.П. Корольова (1907-

1966) – період навчання на механічному факультеті Київського політех-

нічного інституту в 1924-1926 рр. Висвітлені аспекти його вибору місця 

https://dp.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/127842
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674226
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навчання; описано особливості підготовки авіаційних фахівців в КПІ в 

період навчання тут С. П. Корольова; зʼясовано, чому він залишив КПІ і 

віддав перевагу іншому вишу. Доведено не випадковість вибору і пока-

зані чинники, що вплинули на формування характеру майбутнього 

конструктора.  

Ключові слова: авіація, освіта, планеризм, Київський політехні-

чний інститут, Повітроплавний гурток, Київське товариство повітроп-

лавання, авіаспеціалізація, Авіаційне науково-технічне товариство, То-

вариство авіації та повітроплавання України та Криму. 

 

Abstract. In article the important period of life of Serhii Pavlovich 

Korolyov (1907-1966) – the outstanding scientist in the area of the rocket-

space technology and designer of the firsts Earth sputniks and space vehicles 

– the period of his studies on the Mechanical Faculty of the Kyiv Polytechnic 

Institute (from 1924 to 1926) – is described. The aspects of his choice of the 

place of study are described. The peculiarities of the preparation of aviation 

specialists at KPI during the period of study of S. Kololyov here are present-

ed. The reason of his leaving of KPI and preferring to another institute 

founded out. It is proved that his choice was not random and the factors that 

influenced on the formation of the character of the future designer are shown. 

Keywords: aviation, education, gliding, Kyiv Polytechnic institute, 

aviation, education, Aeronautic group, Kyiv Society of Aeronotic, aviation 

specialization, Aviation Scientifical and Technical Society, Society of Avia-

tion and Aeronautic of Ukraine and Crimea. 

 

В житті одного з засновників практичної космонавтики, констру-

ктора ракетно-космічних систем Сергія Павловича Корольова (1907-

1966) перемоги та досягнення чергувалися з невдачами та поразками, 

періоди щасливого особистого життя із трагічними зламами долі. І 

Україна в цьому займала неабияке місце, адже тут він народився і зро-

бив перші кроки до своєї мети. 

Незважаючи на «таємничість» і «невідомість» постаті С. П. Ко-

рольова в радянський період, його біографія в науковій і популярній 

літературі висвітлена достатньо повно. Зазначимо, що станом на 2011 

рік (!) бібліографія його друкованих праць і документів складала 238 

назв, а література про самого конструктора містила 1310 найменувань 

[1, С. 258-326.], а за пройдешні роки збільшилася на ще декілька десят-

ків позицій. 
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Здавалося б, попри зняття грифу «забороненого» і велику кіль-

кість досліджень, «білих плям» в біографії конструктора вже не зали-

шилось. Але під час опрацювання спеціальної літератури автор виділив 

два абсолютно протилежні наративи стосовно періоду навчання С. П. 

Корольова в Київському політехнічному інституті в 1924-1926 рр.: від 

неуспішності в навчанні і, як наслідок, відрахування з вишу, до ледь не 

здобуття ґрунтовної «авіаційної освіти». На нашу думку, обидва твер-

дження є хибними, а їхньому формуванню сприяла упередженість і 

змінність в часі політичних і соціальних умов суспільства. 

Авіація захопила С. П. Корльова з самого дитинства: від спосте-

реження за польотами авіатора С. Уточкіна в Ніжині в червні 1911 р. і 

першого польоту на літаючому гідроплані М-9 конструкції Д. П. Григо-

ровича в 1921 р. вже в Одесі до роботи лектором з ліквідації «авіаційної 

безграмотності» в міських авіаційних гуртках і Губспортсекції Товарис-

тва авіації та повітроплавання України та Криму (ТАПУК) (в 1923 р.) до 

конструювання свого першого планера «К-5» [2]. Тому, незважаючи на 

закінчення 1-ої Будівельної школи в Одесі й отримання професії будіве-

льника, С. П. Корольов твердо визначився у своїй прихильності до авіа-

ції. Наступним кроком було перетворення цього захоплення у професію, 

і, отже, постало питання вибору відповідного вишу. Підкреслимо, що на 

початку 1920-х років в країні, яка ще оговтувалася від недавніх війн, 

вибір у нього був невеликий. 

Спочатку С. П. Корольов мав намір поступати до Академії повіт-

ряного флоту в Москві (її діяльність припинилася в 2009 р.), але його не 

прийняли через малий вік – 17 років – і специфічний характер навчаль-

ного закладу – майже військовий. Так саме далеко і невідомо було щодо 

факультету повітряних сполучень в Ленінграді. В Одеському політехні-

чному інституті відповідної авіаційної спеціальності теж не було, тому 

залишатися в місті своєї юності Сергій не бажав. Але зі слів його дяді, 

киянина Юрія Миколайовича Москаленка – старшого брата матері, в 

Політехнічному інституті начебто відкрилося авіаційне відділення [3, С. 

134.]. На нашу думку, Сергій як людина, яка була знайома з періодич-

ними авіаційними виданнями, також міг дізнатися про наміри відкрити 

в КПІ авіафакультет зі статті ректора В. Ф. Боброва про декларацію цих 

намірів [4]. А про славетні авіаційні традиції КПІ – про створення і дія-

льність першої студентської авіаційної організації в Україні Повітроп-

лавного гуртка, Київського товариства повітроплавання, творчість київ-

ських авіаконструкторів Сергію міг розповісти його вітчим Григорій 
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Михайлович Баланін (1881-1963) – ймовірний свідок всіх цих подій, 

випускник механічного відділення КПІ 1913 р. [5, Арк. 23.]. 

Проте жоден з них не знав всіх нюансів, а саме те, що авіаспеціа-

лізація починалася лише з IV-го курсу. Так, ще 1-9 вересня 1922 р. на 

Всеукраїнському з’їзді індустріально-технічної освіти було прийнято 

постанову про 4-річний курс навчання й ухвалено встановлення на ме-

ханічних факультетах Київського політехнічного та Харківського тех-

нологічного інститутів трьох відділів спеціалізації: а) теплотехніки; б) 

технології) в) загального машинобудування. Саме на останньому було 

накреслено, серед інших, і тема дипломного проекту – літальні апарати 

[6, С. 156.]. Все це спричинило в подальшому для Корольова низку про-

блем й врешті-решт змусило його залишити інститут. 

10 серпня 1924 р. Корольов надав до приймальної комісії КПІ на-

писану ще в Одесі заяву із проханням зарахувати його до інституту, в 

якій відзначив свою роботу в галузі авіації – в Одеському Губвідділі 

ТАПУК, керівництво авіаційними гуртками на різних підприємствах та 

розробку безмоторного літака оригінальної системи «К-5» [7, Арк. 1.]. 

До заяви Корольов додав три документи, що були йому видані Одесь-

ким губвідділом ТАПУК, про його «авіаційну діяльність» в Одесі, про 

що було сказано вище. 

На листі секретар Київського Губвідділу ТАПУК доцент КПІ А. 

І. Касяненко власноруч дописав: «Зі свого боку вважаю, що потрібно 

було б прийняти до інституту на мехфак тов. Корольова. Це є необхід-

ним ще й тому, що більшість наших планеристів закінчують інститут. А 

потрібно, аби енергійна робота планеристів, яку так важко налагодити, 

не припинялась, а, навпаки, бурхливо розвивалася в інтересах розвитку 

власного авіабудування» [3, С. 151.]. 

Реальність виявилося зовсім іншою від очікуваної. С.П. Корольов 

був одним з самих молодих першокурсників. В 1921 р. в КПІ був відк-

ритий робітничий факультет (робфак), і він вступав до інституту одно-

часно з групою робфаківців прийому 1922 р. Багато з них ще два роки 

тому просто не вміли читати, і часто його товаришами по лекціям були 

люди, подекуди старші за нього на 10 і більше років, але значно слабше 

підготовлені.  

Всі студенти КПІ проходили спеціальну комісію. До І-ої категорії 

входили робітники, селяни та діти робітників і селян. Вони звільнялися 

від сплати за навчання. ІІ-у категорію, куди входив Корольов, складали 

представники трудової інтелігенції. Вони повинні були сплачувати за 

навчання гроші. Сума залежала від прибутків батьків і не перевищувала 
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40 карбованців. До ІІІ-ї категорії належали діти непманів, які сплачува-

ла доволі значну суму. На 1 і 2 курсах жоден, окрім колишніх 

робфаківців, стипендії не отримував. Тому перед Корольовим – студен-

том КПІ постала необхідність заробляти гроші в першу чергу на нав-

чання, а потім на оплату житла, іжу, одяг. Нечасті грошові перекази 

матері проблеми грошового забезпечення не вирішували. Тому і змуше-

ний був Сергій левову частину свого часу працювати: розносити вранці 

газети по кіосках, розвантажувати мішки з цукром на пристані, вико-

нувати кровельні роботи й т.п. [3, С. 164.]. 

В той час працювали майже всі, і заняття в КПІ починалися о 4-й 

годині дня й тривали до 10-ої вечора. Ці заняття суттєво відрізнялися 

від сучасних. Основною їхньою формою були лекції з паралельним 

опитуванням студентів. Оцінок не було. Формою контролю знань були 

групові заліки, які нічим не відрізнялися від іспитів: групі з 4-5 осіб 

викладач ставив питання, і якщо хоча б один не відповідав, всі повинні 

були готуватися заново. І лише у випадку правильних відповідей всієї 

бригади залік зараховувався для всіх [3, С. 154.]. 

Автор докладно описав підготовку авіафахівців в КПІ в 1920-х 

рр. в своїй спеціальній статті [8]. 13 листопада 1923 р. на засіданні Бюро 

КПІ серед 11 кафедр Механічного факультету була затверджена і ка-

федра авіабудування [9, Арк. 4.]. Спеціалізація складалася з 10 пред-

метів: аеродинаміки (проф. І.Я. Штаєрман та О.П. Котельніков), теорії 

аероплану (викл. А.І. Касяненко), повітряних гвинтів (викл. Петров), 

розрахунку міцності та деталей аеропланів (викл. К.О. Калінін), аеро-

радіотехніки (викл. В.В. Огієвський), аеронавігації (викл. П.Кучін), 

авіаційних двигунів (проф. В.В. Сінеуцький), авіобудівництва та ди-

пломних проектів (доц. В.Ф. Бобров). Загальна кількість годин станови-

ла 432. Спеціалізація постійно вносилася до учбових планів механічного 

факультету і розпочиналася на 4-му курсі. Особливістю авіаспеціаліза-

ції в КПІ було її запровадження лише на останньому курсі, на відміну 

від інших вишів країни. Недостатня кількість годин на спецпредмети 

все ж таки не могла бути компенсована працею студентів в авіамай-

стернях інституту. Також не було створено систему заміни викладаць-

ких кадрів з авіаспеціальності, її випускники залишали КПІ, не повер-

таючись назад, що завдало шкоди авіаційній справі. 

В дипломних проектах випускники вирішували поряд з конструк-

торськими й технологічні задачі. Теми дипломних робіт були досить 

різноманітними: пасажирський літак, винищувач, двохмісний учбово-
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тренувальний літак, авіадвигуни потужністю від 200 до 400 к.с. Іноді як 

варіант пропонувалась розробка технології ремонту мотору або літака. 

Зазначимо, що впродовж 1923-1930 рр. в КПІ були підготовлені 

21 спеціалісти з двох фахів: «Аероплано-будування» (9 чол.) та «Авіа-

моторо-будування» (12 чол.) або – за статевою ознакою – 20 чоловіків і 

1 жінка. Причому найбільш плідним виявився 1925 рік, коли було під-

готовлено і випущено 7 чоловік. Фактично 1925 рік став апогеєм випус-

ку в КПІ фахівців з авіабудування. Складність ситуації полягала в тому, 

що інститут щорічно благав Центр затвердити авіаспеціалізацію, а прак-

тики майже не було через тривале безробіття в країні і обмеженість 

місцевих виробничих авіаційних ресурсів. 

Однією зі спроб популяризувати авіаційну справу і готувати фа-

хівців в КПІ стало створення в 1923 р. Авіаційного науково-технічного 

товариства (АНТТ) – добровільного об’єднання спеціалістів авіаційної 

науки і техніки в 1923-1927 рр., колективними членами якого були сам 

інститут, а також місцеві авіаційні організації, установи і окремі спеціа-

лісти. АНТТ діяло в 1923-1926 рр. [10] 

15 лютого 1925 р. при планерній секції АНТТ були організовані 

курси інструкторів планерного спорту, на які планерні гуртки Києва 

відрядили близько 60 чол. Серед них був і С. П. Корольов. Програма 

курсів передбачала вивчення історії та теорії авіації, матеріальної час-

тини планерів, опору матеріалів, аеронавігації й була розрахована на 6 

місяців. Корольов брав участь в засіданнях планерної секції АНТТ, 

займався в авіамузеї та кабінеті двигунів. Курси взяли непоганий старт, 

але невдовзі розпалися через брак коштів. Найбільш активні курсанти 

влилися до складу планерного гуртка КПІ. 

В 1925 р. в Києві був організований «Гурток з вивчення Всесві-

ту» на чолі з академіком Д. О. Граве (1863-1939). З 19 червня по 1 ве-

ресня 1925 р. в Будинку Комуністичної просвіти (зараз – Будинок вчи-

теля) по вул. Володимирській, 57 гурток організував виставку по вив-

ченню Всесвіту. Вірогідно, що Сергій Корольов, з його постійним праг-

ненням до нових знань, міг її відвідати. Однак твердих доказів цього 

немає [3, С. 156.]. 

В 1925 р. Корольов почав збирати вирізки з газет та журналів, 

присвячених питанням авіації та планеризму, повітроплавання та пара-

шутизма, стратонавтики та ракетної справи, суспільного та політичного 

життя країни. Ця робота мала систематичний характер, що відзначало 

його високий рівень підготовки, наполегливість та слідування поставле-

ній меті [3, С. 160.]. 
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Ще з червня 1923 р. для студентів КПІ обов’язковою стала літня 

виробнича практика на 2-2,5 місяці. Проте державні підприємства ви-

явились неспроможними надати потрібну кількість робочих місць сту-

дентам, часто використовуючи їх не за фахом. Тому така робота мала 

низьку ефективність. Літню практику 1925 р. Сергій проходив в парово-

зному депо м. Конотопа помічником машиніста паровозу. І хоча паровоз 

був далеким від авіації, все одно він прагнув вивчати техніку [3, C. 161-

162.]. 

Прагнення київських планеристів розвинути та закріпити свій ус-

піх на наступних змаганнях змусило і Корольова після повернення з 

практики з головою поринути в роботу з планерами. Готуючись до ІІІ-х 

Всесоюзних планерних змагань влітку 1925 р. в Криму, члени планер-

ного гуртка капітально відремонтували планер «КПІР-1» і сконструю-

вали нові планери «КПІР-1біс», «КПІР-3» та «КПІР-4». Корольов дуже 

хотів потрапити на ці змагання, але певна корпоративність гуртківців, 

для яких він був новачком, перешкодили йому. До того ж упереджену 

позицію зайняв пілот К. М. Яковчук, який вважав, що Сергій ще не 

заслужив такої честі.  

Хоча Корольов і працював нарівні зі всіма – особливо над учбо-

вим «КПІР-3», – іноді навіть залишаючись ночувати в майстерні, на 

змагання він не потрапив. Більш того, здійснюючи тренувальний політ 

на «КПІР-3» (в районі сучасної станції метрополітену «Шулявська»), він 

невдало приземлився на залишок старої водопровідної труби, що була 

схована в густій траві, ледь не зламавши собі ребра [12, С. 24.]. 

В ІІІ-х Всесоюзних планерних змаганнях (жовтень 1925 р.) в 

Криму взяло участь 44 планери, з них 7 – німецьких, 6 – київських (з 

яких 4 – «КПІР»). На планері «КПІР-1біс» К.М.Яковчук в перший день 

змагань встановив Всесоюзний рекорд тривалості польоту – 9 год 35 хв 

15 сек (посадку зробив в темряві). К. К. Арцеулов на планері «КПІР-4» 

встановив Всесоюзний рекорд висоти польоту – 340 м. Але в ніч з 4 на 5 

жовтня 1925 р. ураган знищив всі планери київської групи. Багато чле-

нів гуртка були студентами-дипломантами, які, закінчивши інститут, 

виїхали з Києва. Планерний гурток КПІ, який тримався на «корифеях», 

фактично припинив своє існування [11, С. 92-93.] 

Невизначеність щодо свого майбутнього на авіаційній ниві, пос-

тупове згортання авіаційних установ у КПІ, спеціалізація тільки на 4-му 

курсі, а також постійна боротьба за існування, що відволікало С. П. 

Корольова від головної своєї справи, змусило його все далі замислюва-

тися над пропозицією матері та вітчима переїхати до Москви, куди 
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останній отримав призначення ще в серпні 1925 р. На їхню думку, тут 

він міг вступити до Московського вищого технічного училища (МВТУ), 

де теж була авіаспеціалізація, і, головне постійно бути тепер серед рід-

них людей. До того в ж столиці держави з її централізованим зосере-

дженням всіх найкращих авіаційних кадрів було більше перспектив 

професійного зростання і розвитку, в той час як Київ у 1920-х роках 

залишався периферійним містом і ще не мав столичного статусу навіть 

на республіканському рівні, а Центр дивився з пересторогою і недові-

рою на гримучий суміш нещодавніх учасників громадянської війни 

різних політичних уподобань, які не висловлювали особливою лояльно-

сті до влади, що призводило до поступових згортань в питанні підготов-

ки авіафахівців. Всі ці міркування змусили Корольова наважитися на 

рішучий крок. 

Влітку 1926 р. Корольов склав останні 10 заліків, повністю звіту-

вавши за 2-й курс. 27 вересня 1926 р. він подав на ім’я ректора КПІ 

заяву про те, що його прийнято до студентів МВТУ. 29 жовтня, з МВТУ 

до КПІ було відправлено запит із проханням вислати документи бувшо-

го студента КПІ С. П. Корольова, на якому ректор Бобров поставив 

свою резолюцію [7, Арк. 13, 14.]. Але лише тільки влітку 1927 р. Коро-

льов зміг остаточно «розрахуватися» з КПІ, коли його креслення через 

студента М. М. Зайденяєва були передані з КПІ до МВТУ. На цьому 

листування між двома вишами щодо Корольова закінчилася. В подаль-

шому всі його учбові справи пов’язані з МВТУ [3, С. 171.]. До речі, 

прізвище Зайденяєва серед студентів КПІ автор не знайшов – ані в спи-

сках, ані в особових справах, ані серед тих хто закінчив інститут. Мож-

ливо, він був москвичом? Хоча це непринципово. 

Попри недосягнення в Києві мети отримати авіаційну спеціаль-

ність, дворічне навчання С. П. Корольова в КПІ стало дуже важливим 

чинником у становленні майбутнього Головного конструктора. Пройде-

на в КПІ програма дозволила йому більш детально зосередитися на 

авіації під час навчання в МВТУ. В цей час він, по суті, почав само-

стійне життя, самотужки заробляючи собі засоби для існування й не 

очікуючи сторонньої допомоги. Саме тут сформувався його залізний 

характер в подоланні перешкод, який він неодноразово демонстрував 

впродовж всього свого життя. Саме в Києві він зробив свої перші само-

стійні кроки у небі. 

В 2021 р. в рамках культурно-мистецького проекту «ДНК нації» 

(ГО «Головна сцена», м. Житомир) автор взяв участь у зйомках відео-

синопсису «Перші кроки» про життєвий шлях С. П. Корольова як ре-
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зультат дослідницької експедиції про життя і діяльність видатного кон-

структора в Україні (міста Житомир, Ніжин, Одеса та Київ) (режисер – 

заслужений артист України Петро Авраменко, ведуча – Олена Заведія) 

[13]. Автори програми здійснювали зйомки на місцях подій, завдяки 

чому можна перенестися майже на 100 років тому і заринутися в атмос-

феру життя і творчості людини, чий приклад уславив нашу країну і 

повинен слугувати всім, хто прагне домогтися поставлених цілей. 
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Анотація. У статті розглядається історія створення першого 

Дніпропетровського супутника ДС-2 розробки ОКБ-586 (нині – КБ «Пі-

вденне»), подальша розробка космічних апаратів, які згодом отримали 

загальну назву «Космос». 

Ключові слова: супутник, ракета-носій, ОКБ-586, космічний 

апарат ДС-1. 

 

Abstract. The paper deals with the creation’s history of the first 

Dniepropetrovsk satellite DS-2 developed by OKB-586 (now – Yuzhnoye 

Design Bureau), further development of spacecraft, which later received the 

general name «Cosmos». 

Key words: satellite, launch vehicle, OKB-586, spacecraft DS-1. 

 

Cтворення першого Дніпропетровського супутника було розпо-

чато у грудні 1959 року, після створення Міжвідомчої науково-

https://www.youtube.com/watch?v=zrA_BYtmckY
mailto:firena@ua.fm
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технічної ради з космічних досліджень при Академії наук СРСР на чолі 

з академіком Мстиславом Келдишем, на яку було покладено розробку 

планів створення космічних апаратів, видання основних технічних за-

вдань, науково-технічна координація робіт з дослідження та освоєння 

верхньої атмосфери та космічного простору. Членом Президії ради за-

тверджується Михайло Янгель, який на той час очолював дніпропетров-

ське ОКБ-586, яке до 1960 року займалося виключно бойовими міжкон-

тинентальними балістичними ракетами, хоча роботи зі створення раке-

ти-носія для запуску супутників на базі бойової ракети Р-12 інженери 

ОКБ проводили ще з 1957 року. 

Мстислав Всеволодович Келдиш (1911-1978) — 

радянський математик та механік, головний теоретик 

космонавтики, організатор науки. Академік АН СРСР (від 

1946 року). Президент АН СРСР у 1961—1975 роках. Тричі 

Герой Соціалістичної Праці (1956, 1961, 1971). З ім'ям 

Келдиша пов'язаний розвиток у СРСР сучасної обчислюва-

льної математики. Створення цієї науки визначило основні 

фундаментальні досягнення нашого часу, і в першу чергу в 

авіаційній, атомній та космічній техніці, в розгортанні і 

проведення космічних досліджень. У середині 1950-х років створив спеціальні 

групи, що розробляли проблеми виведення космічних апаратів на навколоземні 

орбіти, траси польотів до Місяця і планет. Ці роботи, що проводилися в тіс-

ному контакті із С.П. Корольовим, мали велике значення для розвитку і успіхів 

космонавтики. В результаті були здійснені запуск першого у світі штучного 

супутника Землі, перші польоти космічних ракет до Місяця, фотографування 

його зворотної сторони і перший політ людини в космос. Під керівництвом 

Келдиша були здійснені такі історичні досягнення космонавтики, як посилка 

автоматів на Місяць, доставка на Землю зразків місячного ґрунту, висадка 

самохідних апаратів на поверхню Місяця, створення орбітальних комплексів 

типу «Салют» — «Союз» — «Прогрес», дослідження Венери і Марса. Він приді-

ляв також велику увагу використанню космосу і космічних апаратів у практи-

чних і народногосподарських цілях, сприяв розвитку міжнародної співпраці 

учених у вивченні космосу. Величезний внесок вніс до вирішення проблем ядерної 

енергетики. Великий внесок вніс Келдиш в організацію міжнародного співробі-

тництва, координацію наукових досліджень соціалістичних країн. [5] 
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Михайло Кузьмич Янгель (1911-1971) — радянський 

вчений-механік українського походження, конструктор у 

галузі ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом і за 

участю створено кілька класів та поколінь стратегічних 

бойових ракет армії СРСР, зокрема одно- і двоступінчасті 

ракети на висококиплячих компонентах палива з автономною 

системою керування 1-го покоління, двоступінчасті ракети з 

дальністю польоту понад 11 тисяч км і складними рішеннями 

бойових завдань, ампулізована рідинна ракета з терміном 

перебування в заправленому стані понад 5 років, твердопаливні ракети з висо-

кими техніко-тактичними характеристиками. Під час проектування бойових 

ракет передбачалося використання їх і як носіїв космічних апаратів, що приве-

ло до появи штучних супутників Землі («Космос», «Циклон», «Зеніт»). Створив 

науково-конструкторську школу.[3] 

 

Зусиллями міжвідомчої науково-технічної ради з космічних дос-

ліджень при Академії наук, а також НДІ-4
1
 Міністерства оборони СРСР 

було підготовлено науково-технічне обґрунтування, на підставі якого 

8 серпня 1960 року було підписано спеціальну постанову ЦК КПРС та 

РМ СРСР «Про створення ракети-носія 63С1 на базі бойової ракети Р-

12, розроблення та запуску 10 малих ШСЗ». Відповідно до зазначеної 

Постанови розробка ракети та супутників доручалася ОКБ-586, де було 

розпочато розробку та виготовлення малих космічних апаратів ДС-А1, 

ДС-П1, ДС-К8, на яких, поряд з вирішенням дослідницьких завдань, 

ставилися і військово-прикладні експерименти. 

На початку 1961 року у дніпропетровському ОКБ було створено 

перші спеціалізовані підрозділи з космічної тематики. Значну практичну 

допомогу у створенні космічних апаратів фахівцям ОКБ надавав колек-

                                                           
 

1 4-й центральний науково-дослідницький інститут – наукова установа Міністерства 

оборони, заснована ще в часи СРСР, в завдання якої входить наукове забезпечення розбу-

дови ракетних військ стратегічного призначення, розвиток стратегічного ракетно-

космічного озброєння.  
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тив ОКБ-1 С.П. Корольова. У вересні 1961 року розробка космічного 

апарату ДС-1 вийшла на стадію натурних випробувань. До грудня 1961 

року було випущено проектну документацію на апарати серії ДС. 

 

Сергій Павлович Корольов (1907-1966) — українсь-

кий радянський вчений у галузі ракетобудування та космо-

навтики, конструктор. Вважається основоположником 

практичної космонавтики. Став першим головним конс-

труктором ракетно-космічних систем в Радянському 

Союзі. Академік АН СРСР (з 1958), очолив ракетну про-

граму СРСР. Під його керівництвом було запущено першу 

міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний 

супутник Землі, здійснено перший політ людини (Юрія 

Гагаріна) в космос та вихід людини в космос. [1] 

 

Найважливішим завданням початкового етапу робіт, які вирішу-

валися одночасно з роботами зі створення та відпрацювання ракети-

носія 63С1 та космічного апарату ДС-1, було визначення потенційних 

областей для ефективного застосування космічної техніки та формуван-

ня плану проведення проектно-конструкторських та експериментальних 

робіт, спрямованих на підтвердження поки що теоретичних розрахунків, 

вироблення висновків про можливість створення експлуатаційних кос-

мічних систем та вимог до них. 

Перший дніпропетровський космічний 

апарат ДС-1 №1 важив 165 кг. Його основ-

ним завданням було відпрацювання нового 

носія та перевірка працездатності бортової 

апаратури в умовах космічного простору. 

Однак 27 жовтня 1961 року при першому пуску РН 63С1 відбулася від-

мова одного з приладів системи регулювання швидкості внаслідок віб-

рацій на шахтній ділянці польоту. В результаті супутник, не відокреми-

вшись від другого ступеня, впав за 385 км від старту. Старт ДС-1 №2 

також виявився аварійним. 21 грудня 1961 року на позначці +353.8 се-

кунд сталося передчасне вимкнення двигуна другого ступеня внаслідок 
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вироблення пального. При розрахунку маси окислювача не був врахо-

ваний факт його прогріву під час польоту. [4] 

Нарешті 16 березня 1962 року ракетою-носієм 63С1 № 6ЛК було 

здійснено запуск КА ДС-2 № 1 («Космос-1»), який на початку навіть не 

отримав власного найменування, ім'я «Космос-1» він отримав після 

запуску 6 квітня 1962 року, коли новий КА був названий у повідомленні 

ТАРС «Космос-2». Апарат КА ДС-2 став первістком реалізації радянсь-

кої космічної програми «Космос». Цей день щорічно відзначається у 

ДКБ «Південне» як день народження космічного спрямування робіт 

підприємства [2]. 

Зовні космічний апарат був схожий 

на корпус першого штучного супутника 

Землі ПС-1. Корпус КА являв собою ме-

талеву сферу, що складається з двох напі-

всфер діаметром 800 мм. На нижній півс-

фері розміщено блок хімічних батарей 

розробки Всесоюзного науково-дослідного інституту джерел струму 

(нині НВО «Квант») та радіопередавач «Маяк-02» Е-177-2. На зовніш-

ній поверхні супутника встановлено годинниковий механізм, призначе-

ний для видачі команди на розкриття стрічкових антен і антенно-

фідерний пристрій, що складається з двох пар стрічкових антен, згорну-

тих у котушки. Зовнішня поверхня космічного апарату відполірована і 

частково забарвлена фарбою для отримання необхідних оптичних кое-

фіцієнтів для отримання інформації про політ супутника. 

Успішний запуск ракети-носія з супутником на борту було здійс-

нено на полігоні Капустін Яр зі стартового комплексу «Маяк-2». Ця 

подія продемонструвала можливості майбутнього КБ «Південне» не 

лише у військовій сфері. 

До кінця 1962 р. носієм 63С1 було виведено на орбіту наступні 

КА розробки ОКБ-586: ДС-П («Космос-6», 30 червня). ДС-К8 («Космос-

8», 18 серпня), ДС-А1 («Космос-11», 20 жовтня), а також три супутника 

розробки ОКБ-1. Пуски РН зі стартової позиції «Маяк-2» тривали май-

же до кінця 1964 р. У 1964 р. для пусків ракети 63С1М другого етапу 

було дообладнано дві пускові установки стартового комплексу «Двіна» 
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на майданчику 86 ГЦП-4. Перший пуск РН 11К63М зі стартової позиції 

«Двіна» було здійснено 1 грудня 1964 року, він закінчився аварійно. 

Перший успішний пуск був зроблений трохи пізніше, 10 грудня. Пуски 

РН із цієї СП тривали до 1973 р.  

У 1967 р. на НДІП-53 (м. Плесецьк) було здано в експлуатацію 

наземний стартовий комплекс «Радуга» з однією ПУ для запусків РН 

11К63. У травні 1967 комплекс «Радуга» у складі: ракета-носій 11К63 

(«Космос») стартовий пристрій та юстирувальний космічний апарат ДС-

П1-Ю – було прийнято на озброєння. Експлуатація РН 11К63 цьому 

комплексі проводилася до 1977 року. Останній запуск відбувся 18 черв-

ня 1977 р. [4] 

Космічні апарати початкового етапу, що були розроблені в 1962-

1963 рр.: ДС-1, ДС-А1, ДС-К8, ДС-П1, ДС-МГ, ДС-МТ виконані з мак-

симально можливим використанням загальної конструктивної та апара-

турної схеми. Герметичний корпус складався з двох напівсферичних 

днищ та циліндричної проставки діаметром 800 мм. Усередині корпусу, 

заповненого азотом, розташовані ферми, на яких розміщуються робоча 

та дослідницька апаратура. Датчики дослідницької апаратури розташо-

вувалися на циліндричній частині корпусу та верхньому днищі. Апара-

тура, як правило, комплектувалася з приладів, що серійно виготовля-

ються, і обладнання бойової ракетної техніки. Система терморегулю-

вання побудована на основі використання двох вентиляторів, блоку 

керування з температурними датчиками та радіаційної поверхні. Антен-

но-фідерні пристрої містили 4 штирьові, 5 стрічкових і одну щілинну 

антени. Довжина корпусу апаратів змінювалася залежно від складу та 

габаритів блоків апаратури. 

Усі апарати початкового етапу використовувалися без системи 

орієнтації у просторі. Виняток становив апарат ДС-МО, на якому впер-

ше у світовій практиці було застосовано аерогіроскопічну систему оріє-

нтації космічного апарату [4]. На апараті ДС-П1 було вперше застосо-

вано сонячну енергоустановку. Батарея фотоперетворювачів виконана у 

формі додекаедра жорстко пов'язаного з герметичним контейнером. 

Маса перших апаратів знаходилась у межах від 47 (ДС-2) до 321 (ДС-

МО) кілограмів. Маса дослідницької апаратури – від 4,5 кг до 44 кг. 
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Термін активного існування на орбіті (крім апарату ДС-П1) залежав від 

ресурсу хімічних джерел живлення і становив зазвичай трохи більше 

10-15 діб. 

Позитивні результати початкового етапу робіт, підтвердили пер-

спективність і значущість дистанційних методів вивчення Землі та кос-

мічного простору, і призвели до величезної кількості заявок від науко-

вих та військових підприємств та організацій на створення нових космі-

чних апаратів та оснащення їх апаратурою того чи іншого призначення. 

У зв'язку з цим в ОКБ-586 було сформовано цілий комплекс підрозділів, 

завданням яких були як розрахунково-теоретичні дослідження, так і 

конструкторська розробка КА та цільової апаратури. 

Згодом космічний апарат ДС-2, який отримав у ЗМІ назву «Кос-

мос-1», став родоначальником великого сімейства різноманітних супут-

ників серії «Космос». За ним почалася розробка космічних апаратів 

наукового, народногосподарського та оборонного призначення. Усього 

було здійснено 165 запусків супутників серії «Космос», з них 143 успі-

шні. Дорогу до космосу, прокладену 60 років тому, продовжили інші 

ракети-носії розробки КБ «Південне»: «Космос-2», «Циклон-2», «Цик-

лон-3», «Дніпро», «Зеніт-2», «Зеніт-3SL», «Зеніт-2SLБ», «Зеніт-3SLБ». 

Тепер дніпропетровські ракетники запускають на навколоземні орбіти 

космічні апарати для багатьох країн світу як із суші, так і з моря. Вийш-

ли на орбіту й українські супутники «Січ-1» та «Січ-2». 
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Анотація. Ця стаття присвячена моделюванню теплового балан-

су на поверхні Місяця, оцінці розподілу температури місячного ґрунту 

за глибиною та її зміну в часі, моделювання теплового балансу місячно-

го житлового модуля та оцінки необхідної потужності систем опалення 

та/або охолодження. 

Ключові слова: база на Місяці, тепловий баланс, нестаціонарна 

теплопровідність, система забезпечення теплового режиму, теплові 

насоси, інфрачервоні радіатори. 

 

Abstract. This article is devoted to the modeling of the thermal 

balance on the surface of the Moon, the estimation of the temperature 

distribution of the lunar soil by depth and its change over time, the modeling 

of the thermal balance of the lunar habitation module, and the estimation of 

the required power of the heating and/or cooling systems. 

Keywords: base on the Moon, heat balance, non-stationary thermal 

conductivity, thermal regime system, heat pumps, infrared radiators. 

 

Постановка проблеми. Середовище Місяця характеризується 

дуже контрастними тепловими умовами. На екваторіальній широті тем-

пература поверхні змінюється приблизно від 120 К до 374 К [1] протя-

гом місячного добового циклу [2], що триває приблизно 28 земних днів. 

Отже, забезпечення ефективного клімат-контролю місячного житлового 

модуля вимагає точного моделювання екстремальних коливань темпе-

ратури на Місяці. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є розробка конструкти-

вних схем житлового модулю місячної бази, моделювання теплового 

балансу місячної поверхні та процесів поширення теплоти у місячному 

ґрунті, обчислення втрат і надходжень теплоти житлового модулю та 

mailto:bezup.inc@gmail.com
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визначення основних параметрів системи забезпечення теплового ре-

жиму (теплової потужності системи та площі теплових радіаторів). 

Основні характеристики місячного середовища. Сила гравіта-

ційного поля Місяця становить приблизно одну шосту від сили гравіта-

ційного поля Землі. Прискорення вільного падіння дорівнює 1,62 м/с
2
. 

Місяць має повільний період обертання навколо своєї осі, який стано-

вить 27,3 земні доби. День та ніч тривають майже 2 тижні. Це призво-

дить до великих коливань температури на поверхні Місяця та вимагає 

підвищеного теплового захисту впродовж дня і додаткового обігріву 

впродовж ночі. Системи енергопостачання житлового модулю можуть 

передбачати акумулювання сонячної енергії вдень для забезпечення 

необхідних енерговитрат вночі. У результаті багатовічного метеоритно-

го бомбардування Місяця, на його поверхні утворився покрив пухкого 

дрібнозернистого матеріалу – реголіту, який складається з уламків кри-

сталічних гірських порід, фрагментів мінералів і вторинних частинок 

[3]. Шар реголіту покриває всю місячну поверхню та має товщину від 4-

5 метрів у районах морів до 10-15 метрів на материках та у високогір-

них районах. Верхній шар реголіту має густину 1100-1200 кг/м
3
, яка на 

глибині 10-20 см збільшується до 1500-1800 кг/м
3
, а кут внутрішнього 

тертя складає 30-50°. Реголіт характеризується високою пористістю (40-

45%) та низькою теплопровідністю (приблизно 0,01 Вт/(м∙К)). 

Конструктивні схеми житлового модуля. Як приклад, розгля-

немо просту іглу-подібну конструкцію, що складається з жорсткої пли-

ти основи та сферичного куполу. Для облаштування куполу перспекти-

вним є застосування надувної оболонки [4], що має наступні переваги: 

низька вага та висока міцність, малий пакувальний об’єм при транспор-

туванні з Землі, простий і швидкий спосіб монтажу (розгортання під 

дією внутрішнього тиску). Для умов місячного середовища, така оболо-

нка може бути виготовлена із сучасних високоміцних синтетичних во-

локон. Для захисту від радіації та мікрометеоритів оболонка укрита 

зверху шаром реголіту, товщина якого має складати 2-2,5 метра [2]. Цей 

шар забезпечує теплову ізоляцію житлового модуля та захищає його від 

екстремальних перепадів температур. На рис. 1 наведено розміри жит-

лового модулю, призначеного для екіпажу з 8 осіб. Запропоновано 3 

конструктивних варіанти: модуль на поверхні Місяця, напівзаглиблений 

та розташований під поверхнею. Внутрішня висота модуля призначала-

ся в залежності від потрібної площі та висоти житлової зони з додер-

жанням вимоги забезпечити сферичну форму оболонки. При облашту-
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ванні захисного шару реголіту, кут природного укосу прийнято рівним 

35°. 

 

 
а)     б)  

 

 
в) 

 

Рис. 1. Конструктивні варіанти житлового модулю: 

а - на поверхні, б – напівзаглиблений, в - під поверхнею. 

 

Тепловий баланс на поверхні Місяця та поширення теплоти у 

реголіті. Нахил осі обертання Місяця відносно площини екліптики 

становить 1,54°, змінами інтенсивності сонячної радіації протягом року 



Аерокосмічна освіта молоді та вузівська 
наука 

81 
 

можна знехтувати. На рисунках 2, 3 наведено зміни температури реголі-

ту на поверхні Місяця та на глибині 0,5 метра відповідно.  

 

 
Рис. 2. Температура місячної поверхні, К. 

 
Рис. 3. Температура місячного ґрунту на глибині 0,5 метра, К. 

При розрахунках прийнято значення початкової температури 230 

К як таке, що забезпечує швидку стабілізацію розв’язку. Визначено, що 

температура місячної поверхні змінюється у діапазоні від 115 К до 396 

К. Завдяки низькій теплопровідності реголіту, добові теплові хвилі 

швидко затухають у товщі ґрунту. На глибині 1 метр температура є 

майже сталою і дорівнює 231 К. 

Тепловий стан житлового модулю. Розроблено осесиметричні 

розрахункові моделі житлового модулю. Для оцінки розмірів розрахун-

кової області розглянуто стаціонарну задачу поширення теплоти від 

житлового модулю до реголіту. Температуру внутрішньої поверхні 

модулю конструкцій прийнято рівною 291 К (18°С). Досліджено прос-
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торову область радіусом і глибиною 150 метрів. Температуру на повер-

хні та на зовнішніх границях ґрунтового масиву прийнято рівною сере-

дній температурі реголіту 231 К. На глибині 30 метрів для різних варіа-

нтів конструкції температура ґрунту дорівнює від 237 К до 241 К. Похи-

бка від заданого значення температури у товщі ґрунту 231 К складає від 

2,60% до 4,33%. Припускаючи допустимою таку ступінь неточності та 

на основі аналізу одержаних стаціонарних температурних полів, при 

подальшому розв’язанні нестаціонарних теплових задач розглядаються 

розрахункові області ґрунту шириною 20 метрів та глибиною 30 метрів. 

Розглянемо задачу нестаціонарного поширення теплоти у місячному 

ґрунті навколо житлового модулю. Тепловий потік по нормалі до осі 

симетрії моделі, до зовнішніх бокової та нижньої поверхонь ґрунтового 

масиву дорівнює нулю.  

Температура внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій 

житлового модулю становить 291 К (18°С). Час інтегрування складає 24 

місячних (672 земних) доби. Впродовж цього періоду розв’язок стабілі-

зується і коливання температури реголіту стають близькими до стаціо-

нарних. У результаті чисельного моделювання визначено, як температу-

рне поле ґрунту та тепловтрати житлового модуля змінюються у часі.  

Як приклад, на рис. 4 наведено температуру ґрунту у різний час 

місячної доби для випадку напівзаглибленого житлового модулю. Оде-

ржані розв’язки свідчать, що теплові хвилі затухають у поверхневому 

шарі товщиною до 1-го метра, а глибше температурне поле залишається 

стаціонарним. 

 
а) 

 
б) 
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в)  

 
г) 

 

Рис. 4. Фрагменти температурного поля ґрунту для напівзаглиб-

леного житлового модулю. Кольорова шкала температури: 110-390 К: 

а – схід Сонця, б – полудень, в – захід Сонця, г - опівночі 

 

Основні параметри системи забезпечення теплового режиму. 

Для визначення потрібної потужності системи забезпечення теплового 

режиму (СЗТР) необхідно знати надходження теплоти всередині житло-

вого модулю від членів екіпажу та обладнання. Надходження теплоти 

від людей залежать від температури повітря та ступеня фізичної актив-

ності. При важкій фізичній роботі, потужність теплового потоку може 

досягати 300 Вт від однієї особи. Майже вся енергія, спожита розташо-

ваним всередині житлового модулю обладнанням, у кінцевому резуль-

таті переходить у теплоту. На Міжнародній космічній станції, при сере-

дній чисельності екіпажу 7 осіб, потужність системи енергопостачання 

досягає 75-90 кВт. Приблизно такою ж самою є потужність системи 

охолодження. Узагальнюючі дані, наведені вище, можна оцінити над-

лишки теплоти житлового модуля у 10 кВт на особу. Тоді потрібна по-

тужність СЗТР для екіпажу з 8 осіб становить 80 кВт. Надлишки тепло-

ти житлового модуля за допомогою системи рідинного охолодження 

передаються до розташованих на поверхні Місяця теплових радіаторів, 

які відводять цю теплоту у зовнішній космічний простір шляхом інфра-

червоного випромінювання. Згідно закону Стефана-Больцмана, теплова 

потужність радіатора пропорційна четвертому ступеню абсолютної 

температури його поверхні. Так, підвищення абсолютної температури 

радіатора у 2 рази дозволяє зменшити його площу у 16 разів. Дослідже-

но дві конструкції радіатору: горизонтальний радіатор під дією перпен-

дикулярних сонячних променів і вертикальні радіатори з автоматичним 

поворотом, що уникають прямого випромінювання. Для горизонтально-

го радіатору під дією перпендикулярних сонячних променів, мінімальна 
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площа поверхні 174 м
2
. Раціональним варіантом може бути розташу-

вання радіатору на зовнішній поверхні місячної бази на площі, що при-

близно дорівнює площі житлового модуля у плані. При такому констру-

ктивному рішенні площа складатиме 734 м
2
, а потужність приводу 

23 кВт (29% від потужності СЗТР). Для вертикальних радіаторів, що 

уникають прямого сонячного випромінювання, теоретична мінімальна 

площа поверхні становить 138 м
2
 та потужності 160 кВт. При безпосе-

редній передачі надлишків теплоти від житлового модулю до радіатора, 

потрібна площа поверхні радіатора становить F=233 м
2
. Даний варіант 

може розглядатися як оптимальний з інженерної точки зору. 

 

Висновки. Розроблено три конструктивні схеми житлового моду-

ля місячної бази. Представлено чисельне моделювання теплових умов 

місячних житлових модулів. Показано, що покриття з реголіту забезпе-

чує майже ідеальну теплоізоляцію, тому потужності джерел тепла все-

редині модулів істотно перевищують втрати тепла в зовнішнє середо-

вище. Тому розробка ефективних систем охолодження є надзвичайно 

важливою для створення комфортного та безпечного середовища для 

екіпажу Місяця. Можливі інженерні рішення можуть включати наземні 

інфрачервоні радіатори тепла. Очікується, що такі пристрої матимуть 

високе альбедо поверхні, щоб мінімізувати прибуток сонячного тепла.. 
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Анотація: У матеріалах доповіді розглянуто мотиваційні підходи 

щодо залучення молоді до аерокосмічної освіти. 
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Abstract: The materials of the report consider motivational 

approaches to involving young people in aerospace education. 

Key words: motivation, youth, aerospace education. 

 

На даний час, працювати в освіті дуже складно, але й дуже ціка-

во. «Нудно… Навіщо мені це потрібно вчити?» – це ті репліки, які ми 

часто чуємо від наших учнів.  

Як донести необхідні знання дітям, коли вони постійно відволі-

каються? 

Працюючи зі школярами, в Аерокосмічній школі Національного 

центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова (далі – НЦА-

ОМ), нам завжди було цікаво, яку ж професію виберуть наші вихованці? 

Ми запитували дітей, ким вони хочуть бути у майбутньому та про що 

вони мріють?  

У народі кажуть: «Які мрії, така й людина».  

Думаю, що ви зі мною погодитеся, що багато сучасних дітей 

мріють про останню модель смартфону, який замінює їм іграшки, книги 

та друзів. Вони віртуально вже були водіями, пілотами, моряками і, 

навіть, космонавтами.  

Як повернути молодь до реальності та чим мотивувати її до аеро-

космічної освіти?  

У людини з самого народження закладено природний інстинкт до 

навчання.  

Пропоную розглянути деякі мотиваційні підходи НЦАОМ. 

По-перше – зацікавленість. Коли учням цікава інформація, вони 

можуть бути довгий час зосередженими та цілеспрямованими. 
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По-друге – набуті знання можуть бути корисними для майбутньої 

професії. Мотивація з’являється тоді, коли дитина розуміє для чого вона 

навчається. 

По-третє – визнана самооцінка дитини та визнання її досягнень. 

У школі діти часто бувають недооцінені, як особистості, а навчаючись в 

Аерокосмічній школі НЦАОМ, молодь бере участь у конференціях, 

конкурсах, змаганнях та інших заходах, де стають призерами й лауреа-

тами.  

Ці мотиваційні підходи можна об’єднати при підготовці науково-

дослідної роботи або проекту.  

В НЦАОМ викладаються наступні курси: астрономія; космічне 

природознавство; фізика космосу; ракетно-космічне моделювання; істо-

рія космонавтики тощо. 

Опановуючи ці дисципліни, школярі можуть знайти цікаву тему 

для себе, яка згодом може стати їх науково-дослідною роботою.  

Окрім знань, ми навчаємо молодь бути впевненими у собі та не 

боятися аудиторії при виступах, орієнтуватися в темі доповіді, вміло 

ставити запитання та відповідати на них. 

У наших вихованців найбільш популярний напрям для наукових 

робіт – це історія космонавтики, зокрема дослідження життєвого шляху 

видатних особистостей.  

Після космічного польоту «Колумбії» у 1997 році, де одним із 

членів екіпажу був громадянин незалежної України – Леонід Каденюк, 

до аерокосмічного класу НЦАОМ подали заяви більше ста учнів із міста 

Дніпро! 

Леонід Каденюк приділяв велике значення аерокосмічному вихо-

ванню молоді України, він був ініціатором й учасником «Аерокосміч-

них змін» у таборі «Артек», його знала студентська молодь та учні бага-

тьох навчальних закладів.  

Леонід Костянтинович часто приїздив і до нашого закладу, де зу-

стрічався зі школярами. Він розповідав, як у дитинстві мріяв про кос-

мос, сидячи на горіхові у дворі, як приписав собі один рік при вступі до 

авіаційного училища льотчиків тощо.  

Молодь цікавили саме такі факти з життя людини-легенди, бо во-

ни робили Леоніда Костянтиновича звичайною людиною з мріями, 

стражданнями та невпевненістю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB)
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Ми всі були у захваті, коли у 1998 році Леонід Каденюк привіз 

своїх друзів – членів екіпажу космічного корабля «Колумбія» в Україну, 

зокрема до нас у НЦАОМ.  

На той час, багато наших випускників вступали навчатися на Фі-

зико технічний факультет Дніпропетровського національного універси-

тету імені Олеся Гончара (далі – ФТФ ДНУ ім. О. Гончара).  

З плином часу, ІТ-технології вийшли на перший план, але аеро-

космічна освіта не втратила свою актуальність.  

У 2019 році на Буковині – «малій Батьківщині» Каденюка, у місті 

Чернівці започаткували Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості 

«Мирний космос».  

Вихованці НЦАОМ також взяли участь у цьому заході. 

Відбір пройшли 3 наші вихованці. Учні гідно виступили та пред-

ставили НЦАОМ, посіли призові місця, кожний у своєму напряму.  

Гостинні організатори підготували дуже цікаву та пізнавальну 

культурну програму.  

Ми з нашими вихованцями побували у Хотинській фортеці, від-

відали символ Чернівців – резиденцію митрополитів Буковини, зараз це 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та інші 

історичні місця.  

В університеті відбулося нагородження переможців Всеукраїнсь-

кого конкурсу молодіжної творчості «Мирний космос»-2019.  

Найбільше захоплення у дітей викликала екскурсія до села Кліш-

ківці. Ось хата, в якій народився наш космонавт, ось школа, де вчився 

Леонід Костянтинович, а ось і славнозвісний горіх! Діти були просто у 

захваті!!! 

У березні 2020 року було встановлено карантин – це було причи-

ною того, що багато заходів аерокосмічного спрямування не відбулося, 

але ми продовжували навчати дітей та проводити заходи дистанційно. 

У жовтні 2021 року від НЦАОМ до Чернівців поїхали вже 5 на-

ших учнів. Наших дітей вразив той факт, що Леонід Костянтинович 

єдиний у світі космонавт, який пройшов підготовку на радянських кос-

мічних літальних апаратах і на американських космічних кораблях бага-

торазового використання!  

Він опанував більше ніж 50 типів та модифікацій літаків різного 

призначення, пройшов підготовку з проведення наукових експериментів 

на борту космічних літальних апаратів у найрізноманітніших напрямах: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaZgEBxHT7qvPgtEyCiCOE0oKJB_w:1666092134820&q=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0&ludocid=4946683206301798757&gsas=1&lsig=AB86z5XP5DvU8XglMTU42VOShhtj&sa=X&ved=2ahUKEwiynO_u1On6AhVVmosKHZBiBq0Q8G0oAHoECFcQAQ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaZgEBxHT7qvPgtEyCiCOE0oKJB_w:1666092134820&q=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0&ludocid=4946683206301798757&gsas=1&lsig=AB86z5XP5DvU8XglMTU42VOShhtj&sa=X&ved=2ahUKEwiynO_u1On6AhVVmosKHZBiBq0Q8G0oAHoECFcQAQ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA
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біологія, медицина, метрологія, екологія, дослідження природних ресу-

рсів Землі з космосу, геологія, астрономія та геоботаніка.  

Висновок, який ми зробили з нашими учнями – замало мати 

мрію, потрібно бути готовими до її здійснення, тобто цілеспрямовано 

навчатися та  впевнено крокувати до поставленої мети! 

Цього року з 7 випускників аерокосмічної школи  4 вступили на 

ФТФ ДНУ ім. О. Гончара.  

Сподіваємося, що життєвий шлях та подвиг нашого космонавта й 

надалі буде надихати молодь України щодо освоєння Космосу й Всесві-

ту! 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ АЕРОКОСМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро 

E-mail: karpovych@ftf.dnu.edu.ua 

Анотація. У доповіді автором розглянуто проблематику запрова-

дження дуальної форми навчання в університетах аерокосмічного про-

філю. Наведено елементи концепції підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти та їх зв'язок з закладами вищої освіти аерокос-

мічного спрямування. 

Ключові слова: дуальна освіта, заклади вищої освіти аерокосмі-

чного спрямування. 

 

Abstract.  In the report, the author considered the problems of intro-

ducing a dual form of education in aerospace universities. The elements of 

the concept of training specialists in a dual form of education and their rela-

tion with institutions of higher education in the aerospace field are given. 

Keywords: dual education, institutions of higher education in the aer-

ospace profile. 

 

З розвитком науки і техніки ринок праці у світі загалом і в Украї-

ні постійно висуває нові вимоги до працівників підприємств. Це змушує 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
mailto:karpovych@ftf.dnu.edu.ua
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модернізовувати освіту, приводити у відповідність до сучасних профе-

сій та вимог роботодавців.  

Одним з шляхів реформування освіти сьогодні є запровадження 

дуальної форми навчання. У професійній освіті це явище існує з почат-

ку заснування та поєднує теоретичну підготовку фахівця з практичною 

для набуття навичок роботи на робочому місці з застосуванням існую-

чого обладнання, інструкцій і методик замовника спеціалістів – робото-

давця. Сьогодні така форма здобуття освіти набуває нового значення і 

охоплює заклади вищої освіти, особливо пов’язаних з високотехнологі-

чними сферами економіки України та світу [1]. 

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для на-

буття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснен-

ня навчання за дуальною формою здобуття освіти [2]. 

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти започаткована на німецькому досвіді дуальної форми здобуття 

освіти, який було презентовано, зокрема, завдяки Представництву Фон-

ду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українському агрополітичному 

діалогу, Проекту Східного партнерства “Дуальна освіта в діалозі” за 

участю закладів освіти різного рівня [2]. 

Недостатній рівень готовності багатьох випускників закладів ви-

щої освіти до самостійної професійної діяльності на перших робочих 

місцях, що відповідають здобутій освіті це проблема, яку потрібно ви-

рішити. 

Закладам освіти неможливо підготувати конкурентного претен-

дента на робоче місце без досвіду роботи за спеціальністю через брак 

достовірної інформації про поточні та майбутні потреби роботодавців у 

компетентностях працівників, зношеність або відсутність в закладах 

освіти сучасного обладнання й технологій для підготовки фахівців. 

Зменшення розриву між теоретичними знаннями, які отримують в ЗВО і 

практичними навичками сприяють високій конкурентоздатності випус-

кника. 

Дуальна форма здобуття вищої освіти була запроваджена в бага-

тьох університетах аерокосмічного профілю: Національний аерокосміч-

ний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-

тут» з ДП «Антонов», АТ «Мотор Січ», АТ «ФЕД», ДП «Конструктор-

ське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Національний технічний уні-
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верситет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-

ського" з «Прогрестех-Україна», Boeing, Huawei та інші [3]. В аналітич-

ному звіті [4] за результатами впровадження дуальною формою здобут-

тя освіти у 2021 році надаються статистичні дані кількості здобувачів за 

спеціальностями та закладами освіти, що навчаються за дуальною фор-

мою. За спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

найкращого результату досяг Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», якій готує 86 

фахівців. Інші заклади готують фахівців аерокосмічного профілю у 

малій кількості. 

Не відстає й фізико-технічний факультет Дніпровського націона-

льного університету імені Олеся Гончара. Це чи не єдиний виш, який 

готував й готує фахівців-ракетників у ДП «Конструкторське бюро «Пів-

денне» імені М.К. Янгеля» та ДП «Виробниче об'єднання Південний 

машинобудівний завод імені О. М. Макарова». Підготовка здобувачів 

проводиться за узгодженими навчальними планами, які корегуються в 

залежності від потреб замовника фахівців - стейкхолдера. 

З 80-х роках минулого віку для студентів 1-2 рази на тиждень 

проводили заняття на території учбових центрів Південмашу та КБ «Пі-

вденне» з залученням спеціалістів підприємств. У другій половині дня 

здобувачі отримували практичні знання на робочих місцях. Така підго-

товка до 2000 року залишилася тільки на однієї кафедрі технології ви-

робництва. Це було зумовлено складним технологічним циклом вироб-

ництва ракет, введенням нових технологій на всіх етапах життєвого 

циклу виробів, оновленням обладнання. Майбутні фахівці заздалегідь 

знайомилися з виробництвом та готувалися до роботи на визначених 

місцях. 

З 2018 року Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара при підтримці Громадської організації «Асоціація Ноосфера» 

здійснює навчання студентів за дуальної формою на кафедрі «Космічні 

інформаційні технології». Також проводиться підготовка здобувачів 

інших факультетів або підрозділів за окремими курсами та програмами 

для посилення компетенцій та результатів навчання, що необхідно для 

роботи на робочому місці. Так у 2020 році група спеціалістів технологі-

чного напрямку ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова» пройшла підготовку за програмою «Solid-

Works у технологічній підготовці виробництва». 
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З 2018 року студенти 3-5 курсів фізико-технічного факультету 

ДНУ отримують практичний досвід перебуваючи у проектах Noosphere 

Engineering School. Після набуття необхідних навичок здобувачі освіти 

вже працюють на міжнародних компаніях українського сектору 

«Dragonfly Aerospace», «Flight Control», «Skyrora UA» та на Південмаші 

і КБ «Південне». На сьогодні таким чином навчалися і продовжують 

здобувати освіту 25 студентів. 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

немає у переліку вишів, які залучені до пілотного проєкту з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти [3]. Але робиться все 

можливе для організації освітнього процесу за дуальною формою: про-

водяться перемовини з стейкхолдерами, укладаються договори з ними, 

відбуваються зустрічі студентів з майбутніми роботодавцями, готується 

юридична база [5] для створення центру дуальної освіту ДНУ. 

Дуальна форма здобуття вищої освіти від низки провідних вітчи-

зняних й міжнародних компаній в галузі авіаційної та ракетно-космічної 

техніки та Дніпровського національного університету імені Олеся Гон-

чара – це можливість одночасно навчатися в університеті та працювати 

за спеціальністю, переймаючи досвід найкращих менторів. Це ідеальні 

умови для старту кар’єри та розвитку інженерного таланту. 
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РОЗРАХУНОК НДС НЕСУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ МІСЯЧНОГО МОДУЛЯ 
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Аннотация. В данной статье говорится о механическом расчете 

надувной и каркасной конструкции жилого модуля лунной базы с уче-

том основных факторов среды спутника и проведен расчет напряженно-

деформированного состояния тонкостенного надувного купола с испо-

льзованием программного комплекса Ansys 

Ключевые слова: лунная база, купол, сфероид, надувная оболоч-

ка, каркас напряженно-деформированное состояние, жилищный мо-

дуль 

Анотація. У даній статті йдеться про механічний розрахунок на-

дувної та каркасної конструкції житлового модуля місячної бази з ураху-

ванням основних чинників середовища супутника та проведено розра-

https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/dokument-9367_0_19-21.pdf
https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/dokument-9367_0_19-21.pdf
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хунок напружено-деформованого стану тонкостінного надувного куполу 

з використанням програмного комплексу Ansys 

Ключові слова: місячна база, купол, сфероїд, надувна оболонка, 

каркас напружено-деформований стан, житловий модуль 

Abstract. This article deals with the mechanical calculation of the in-

flatable and frame structure of the living module of the lunar base, taking 

into account the main factors of the satellite environment, and the calcula-

tion of the stress-strain state of the thin-walled inflatable dome was carried 

out using the Ansys software complex. 

Key words: lunar base, dome, spheroid, inflatable shell, stress-

deformed frame, residential module 

Постановка проблеми. Для успішного освоєння та комфортної 

роботи екіпажу на супутнику, життєво необхідно заздалегідь виконати 

дослідження потенційно можливого житлового модулю для розміщен-

ня космонавтів в умовах місячного середовища.  

Мета дослідження. Метою роботи є розробка параметрів та роз-

рахунок можливих схем для улаштування дослідницької бази на повер-

хні Місяця. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з тенденціями сучасних кон-

цептів та аналізом роботи Бенарої та Бернольда [1], було наведено при-

близні характеристики рекомендованої площі житлового модулю. В 

якості основи концепту була прийнята надувна модель через низку пе-

реваг: 

• простоті проєктного монтажу; 

• простоті транспортування; 

• малий об’єм при транспортуванні, порівняно з змонтованою 

конструкцією; 

Виходячи з наведених цифр та впровадження власної концепції, з 

урахуванням необхідної площі для екіпажу та обладнання розроблено 

декілька концептів житлового модулю. 
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Конструктивні схеми житлового модуля. Виходячи з наведе-

них цифр та впровадження власної концепції, з урахуванням необхідної 

площі для екіпажу та обладнання розроблено надземний та напівзагли-

блений концепти житлового модулю. Передбачає безпосередньо сам 

житловий модуль у вигляді частини сфери висотою 7 метрів, радіусом 

сфери 14,24 метри. Як приклад, розглянемо просту іглу-подібну конс-

трукцію, що складається з жорсткої плити основи та сферичного куполу. 

Плита може бути виготовлена на Місяці зі спеченого реголіту. За такими 

характеристиками ми отримуємо корисну зону висотою від 3,5 метра, 

радіусом 9,35 метрів, в діаметрі 18,7 метрів. Зона для систем підтримки 

та обладнання – 2,91 м по радіусу частини сфери від стінки. Прийнявши 

такі параметри концепт отримує площу корисної житлової зони в розмі-

рі 275 м
2
, що було основним параметром при проєктуванні ескізного 

креслення житлового модулю і відповідає мінімальній необхідній ком-

фортній площі для перебування екіпажу Місячної місії з 6 осіб [2]. Ескіз-

но схеми зображені на рисунку 1. 
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а)     б) 

Рис. 1. Конструктивні варіанти житлового модулю: 

а - на поверхні, б – напівзаглиблений 

 

Основні навантаження житлового модуля. Зовнішні наванта-

ження обумовлені декількома факторами, перший з яких це вага захис-

ного слою реголіту, якщо він буде не попередньо запечений, а насип-

ний. Завдяки використанню захисного шару реголіту, ми можемо знех-

туватинавантаженням від попадання мікрометеоритів, деформації про-

тягом часу та інші фактори, які в майбутніх вишукуваннях необхідно 

приділити окрему увагу. 

Також потрібно враховувати внутрішні навантаження, наприклад 

основним серед них буде тиск всередині бази, в нашому варіанти ми 

зупинились на рівні 69 кПа на один метр квадратний, як еквівалент тис-

ку що задовільнить фізіологічні потреби людини, але не буде спричиня-

ти додаткові витрати на підтримування подібного режиму. 

Також власна вага конструкції, що залежить як від обраного ма-

теріалу захисного шару (наприклад кевлар-29), вага каркасу, та й вага 

обладнання, але для універсальності розрахунку, були прийняті тільки 

навантаження від власної ваги каркасу, при місячній гравітації. 

 

 
а) 
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б)  

Рис. 2. Конструктивні варіанти житлового модулю: 

а – зовнішня мембрана, б – каркас 

 

Маючи всю необхідну інформацію про різні напруження та тиски, 

яким буде піддаватися житло, аналіз напружень був проведений за 

допомогою ANSYS. Незважаючи на те, що концептуально конструкція 

має як надувні так і жорсткі елементи, вона відповідає за витримку на-

пруги і тиску на основу. Мембрани стають вторинною опорною систе-

мою, а внутрішня система каркасу є надлишковою, присутня лише для 

аварійних ситуацій або для потенційного стикування з іншими модуля-

ми, чи розділення на рівні по висоті.  

Наступним кроком, тиск 5560 Па для головного каркасу відповід-

но додано до навантажених кільц купольної конструкції, щоб змоделю-

вати низхідну силу двох метрів реголіту. Внутрішній тиск повітря 69 кПа 

був прикладений нормально до кільц, з перерахунком відповідного 

тиску що діє на відповідній площі кожного кільця, оскільки він тисне на 

всі стіни конструкції з однаковою силою. Підземні компоненти констру-

кції утримуються на місці місячним ґрунтом і тому розглядалися як не-

рухомі опори. Після того, як усі сили були введені, аналізи були готові до 

запуску. 

Аналіз напружень на головному вузлі показав велику, але не 

проблематичну, кількість напруження. Як показано на рисунку 3 (б), 

підземна частина концентратора виявила мінімальне навантаження, 
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оскільки концентратор утримується на місці місячною скелею, що ото-

чує його (всі деформації збільшенні для наглядності в 25 разів). 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 3. Аналіз напружень загальної схеми: 

а – зовнішня мембрана, б – каркас 

 

На зовнішній частині конструкції найбільше напруження було 

присутнє у верхній частині купола через поєднання сили реголіту та 

внутрішнього тиску. На внутрішніх стінках маточини більша частина 

напруги була зосереджена навколо краю купола через зміну геометрії в 

цій області конструкції. На відміну від зовнішньої поверхні, на внутріш-

ній частині найвищої частини купола було мінімальне напруження.  

Найвищі рівні напруги на купол досягали величини приблизно 

4,86x10
8
 Па. Це було в межах параметрів міцності титанового сплаву. 
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Напруга на матеріал становила приблизно 57 відсотка його межі текучо-

сті 8,457x10
8
 Па, що було в межах безпечного діапазону. Матеріал не 

вважається небезпечним, поки він не досягне від 60 до 70 відсотків 

свого максимального межі текучості, що вже майже на граничному 

стані, яке відчуває концентратор місячної бази. Найбільша деформація 

центральної втулки сталася на куполі у вертикальному положенні. на-

прямок, як показано на рисунку 4. 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 4. Загальна схема деформації: 

а – зовнішня мембрана, б – каркас 

 

Верхня частина купола врівноважувала два напруження, що пра-

цюють у протилежних напрямках, і злегка деформувались вниз, показу-
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ючи, що внутрішнє напруження від нижніх кільц разом з гравітаційною 

силою реголітного екранування, були більшою силою в верхньому вузлі, 

ніж внутрішній тиск. Максимальна деформація, наявна на четвертому 

кільці купола, становила близько 0,0688 метри, що не було суттєвим 

порівняно з його прольотом. Вузли на п’ятому кільці, зазнали най-

меншого навантаження на нижню частину конструкції, оскільки вона 

була заземлена на місячній поверхні і не було присутньої сили тяжіння 

від реголіту, але водночас саме там відбувались максимальні напру-

ження від згину основних несучих дуг каркасу. 

 

Висновки. 

Згідно аналізу напруженої моделі сфероїда, можна зробити ви-

сновки, що конструкція в цілому може нести навантаження від власної 

ваги, заданого тиску, та заданий матеріал можна використовувати при 

такому варіанту моделювання, що обґрунтовується великим запасом 

міцності на розтяг, згідно максимальних напружень у сфероїді 4,86∙10
8
 

Н∙м
2
 при максимально допустимих 8,457x10

8
 Н∙м

2
. Згідно аналізу пере-

міщень сфероїда можна зробити висновки, що сам концепт конструкції 

може бути застосований у подальшому плануванні місячної бази. Мак-

симальні переміщення складають до 10 мм, що складає 0,1% від загаль-

ної висоти сфероїда, матеріал еластичний, що дозволяє такі переміщен-

ня. Загальна вага конструкції складає 4342 кг, з яких зовнішня захисна 

оболонка виготовлена з матеріалу Kevlar-29, та при товщині 1 мм, маса 

складає 902 кг, а маса каркасу дорівнює 3440 кг, при використанні мате-

ріалу Ti6Al-4V. 
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Анотація.  Розглядається введення історичної інформації до змі-

сту лекції з технічних дисциплін як однієї зі складових контекстної 

інформації (а іноді - і як невід'ємна складова основного лекційного ма-

теріалу). У комплексі з іншими різновидами контекстної інформації та у 

поєднанні з основним змістом матеріалу дисципліни наявність історич-

ної інформації збагачує інформативність лекції та спрямована на досяг-

нення підвищення ефективності навчання, комплексного розвитку ком-

петентностей фахівця, стає інструментом виховного впливу. Технології 

використання історичної інформації в лекції представлені на основі 

виділення в повному змісті лекції інформаційних «шарів», які відрізня-

ються ступенем важливості надання, ступенем прив'язки до основного 

матеріалу вивчення, відведеним на них часом та доданими викладачем 

акцентами уваги. Приклади наведені у ракурсі підготовки дисциплін 

аерокосмічної освіти.  

Ключові слова:  лекція з технічних дисциплін, аерокосмічна 

освіта, контекстна інформація в лекційному матеріалі, історична інфор-

мація, технології навчання та виховання, історична інформація в лекції з 

технічних дисциплін   

 

Abstract. The introduction of historical information to the content of 

a lecture on technical disciplines is considered as one of the components of 

contextual information (and sometimes as an integral component of the main 

lecture material). In a complex with other types of contextual information and 

in combination with the main content of the material of the discipline, the 
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presence of historical information enriches the informativeness of the lecture 

and is aimed at achieving an increase in the effectiveness of training, the 

comprehensive development of specialist competencies, and becomes a tool 

of educational influence. The technologies of using historical information in 

the lecture are presented on the basis of the selection in the full content of the 

lecture of informational "layers", which differ in the degree of importance of 

the provision, the degree of attachment to the main study material, the time 

allocated to them and the emphasis added by the teacher. The examples are 

given in the perspective of the preparation of the disciplines of aerospace 

education. 

Keywords: lecture on technical disciplines, aerospace education, con-

textual information in the lecture material, historical information, technolo-

gies of education and training, historical information in the lecture on tech-

nical disciplines. 

Розвиток науки і технологій швидко змінює світ та відповідно 

вимагає розвитку процесу навчання. У тому числі, на сьогодення для 

навчального процесу вищої школи актуальними вимогами є такі: 1)  

збільшення об’єму матеріалу, який надається для вивчення (це 

пов’язано з поширенням бази знань у кожній конкретній їх царині, із все 

більшою інтеграцією різних сфер знань, зі швидкими темпами генерації 

нової інформації і накопичення людством досвіду у науковій і практич-

ній діяльності); 2) забезпечення нового якісного рівню навчання (це 

пов’язано з розвитком технологій компетентністного підходу до підго-

товки фахівця, з підвищенням стандартів якості освіти з точки зору 

гарантування високих результатів навчання та використання ефектив-

них технологій навчання). Ці вимоги забезпечуються вдосконаленням 

всіх форм навчання. В останні роки необхідний розвиток освітніх тех-

нологій відбувається у важких умовах, які призводять до необхідності 

активного застосування on-line форм освіти (але іноді, нехай вимушено, 

дозволяє набути оригінальний, проривний досвід, корисний і для off-line 

форм навчання; зокрема, все більше розвивається лекція, все більш 

активно використовуються інформаційні технології для її вдосконален-

ня, застосовуються прийоми для підвищення інформативності, полег-

шення сприйняття матеріалу, тощо).  

Дана робота привертає увагу до деяких аспектів викладання лек-

ційного матеріалу  і стосується прийомів, які можуть бути застосовані 
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при проведенні лекції як в on-line, так і off-line форматі. Зокрема, про-

понується аналіз застосування одного з аспектів додаткового контекст-

ного надання інформації до основного матеріалу лекції з технічних дис-

циплін вищої школи. А саме ˗ йдеться про наявність в матеріалі лекції 

даних з історії, які більшою або меншою мірою прив’язані до змісту 

лекції з точки зору необхідності та (або) раціональності їх використан-

ня.  Приклади, застосовані для пояснення думки автора, обрані на осно-

ві досвіду викладання дисциплін технічного профілю, зокрема ˗ дисци-

плін підготовки фахівців космічної галузі.  

Питання розвитку сучасної лекції вищої школи, її внесок у фор-

мування у студента гармонічно пов’язаної множини компетенцій і висо-

кого рівню компетентності, застосування  для цього різних підходів, 

методів, технологій лекційної форми навчання все більше привертають 

увагу [1-6]. Серед потужних можливостей підвищення ефективності 

викладання лекційного матеріалу з точки зору розвитку компетенцій 

студента - застосування контекстної інформації.  Автором цієї статті 

застосування додаткового «інформаційного фону», контекстно 

прив’язаного до змісту основного лекційного матеріалу, розглядалося в 

різних аспектах в публікаціях [6-9]. Зокрема, відзначалося, що лекція 

стає «багатошаровою» з точки зору насичення її інформацією [7-9]. В 

сучасній лекції з технічних дисциплін поряд з основним матеріалом 

з’являється багато ілюстративної, додаткової, «фонової» інформації з 

області різноманіття прикладів (у тому числі ˗ альтернативних), 

прив’язаних фактів щодо сучасного науково-технічного прогресу, еко-

номічних обґрунтувань, історичних фактів, тощо. Під «багатошаровіс-

тю» мається на увазі і різний ступінь важливості застосування цієї інфо-

рмації при викладанні конкретного матеріалу, і композиційна побудова 

слайдів презентації, яка надає можливість виділяти інформацію основ-

ного змісту на «тлі» прив’язаних додаткових даних, і варіація ступеню 

уваги викладача та часу лекції, які приділяються цій інформації.  

Відзначалося, що між виводом формул, між вивченням матема-

тичних моделей і проектно-розрахункових методик, між частинами 

навчального матеріалу, присвяченими поясненню технологій та прин-

ципів побудови і функціонування технічних об’єктів можна робити 

невеличкі «паузи відпочинку» і переключати увагу на контекстну інфо-

рмацію. При «влучній», раціональній прив’язці контекстної інформації 

до основної можна досягнути ефекту більш легкого і точного сприйнят-

тя матеріалу та більш «міцного» закріплення його в пам’яті [7,8]. Саме 
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контекстна інформація часто забезпечує емоційний фон зацікавленості, 

підвищеного інтересу, генерує мотивацію до подальшого вивчення, до 

нових пов’язаних знань, до діяльності у тій сфері, до якої належить 

матеріал вивчення [6-9]. Також відзначалася можливість виховного 

ефекту при правильно розставлених акцентах на контекстній інформації 

та додаванні (дуже не часто!) невеличких висновків викладача у мора-

льно-етичному аспекті [8].  

Сказане вище про контекстну інформацію в лекціях з технічних 

(а також природничих дисциплін) відноситься і до історичної контекст-

ної інформації. Але тут необхідно відзначити, що в деяких випадках 

історична інформація в лекціях з профільних технічних дисциплін може 

«виходить» за рамки контекстної (у цьому сенсі може бути проведена 

аналогія з інформацією, яка стосується конкретних прикладів реалізації 

технічних об’єктів або технологій). Наведення прикладів конкретних 

реалізацій технічних об’єктів і технологій, як і обов’язкове використан-

ня узагальненого представлення їх різновидів, у багатьох випадках на-

стільки тісно «вбудовано» у зміст основного навчального матеріалу, що 

стає частиною цього матеріалу. А коли є потреба привести такі прикла-

ди у історичній ретроспективі, показати сучасні зразки і майбутні перс-

пективи, відштовхуючись від деяких попередніх технічних рішень і 

прикладів їх втілення, історична інформація стає частиною основного 

матеріалу, перестає бути тільки фоновою прив’язкою.  

В даній роботі застосування історичної інформації у сучасній ле-

кції з профільної технічної дисципліни розглядається з точки зору бага-

тошаровості лекції, насичення її «пластами» інформації, які розрізня-

ються ступенем важливості надання, ступенем прив'язки до основного 

матеріалу вивчення, відведеним на них часом та доданими викладачем 

акцентами уваги. У кожному з цих «шарів» побачимо тло історії. Або, 

інакше, ˗ зробимо відповідне «розшарування»  історичної інформації, 

яка застосовується в лекції з технічної дисципліни. При цьому таке ви-

ділення «шарів» у поданні історичної інформації у матеріалі лекції 

прив’язано до відповідних технологій введення її до змісту лекції. 

Вживаючи термін «шар» або «пласт» лекційної інформації буде-

мо мати на увазі, що переходи від інформації одного шару до іншого 

відбуваються постійно під час лекції, часто інформація двох та більше 

шарів тісно пов’язана, переплетена одна і з іншою, іноді інформація 

більш віддалених шарів присутня тільки на слайді та надається без вер-

бальної відзнаки викладачем (картинка з коротким підписом). Таким 
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чином представлення кожного з інформаційних шарів йде «наскрізним 

способом», у «чергуванні» та «переплетенні» з іншими, і тому не стане-

мо вживати термін блок інформації з тих міркувань, що часто, говорячи 

про інформаційні блоки, уявляють собі чітку, розділену у часі послідов-

ність їх представлення. У кожному з інформаційних «шарів» побачимо 

тло історії. Або, інакше, ˗ зробимо відповідне «розшарування»  історич-

ної інформації, яка застосовується в лекції з технічної дисципліни, «ро-

знесемо її за пластами інформації».  

Найбільш грубо розрызняючи, виділимо у повному змісті лекції 

чотири шари (пласти) повного змісту: 1) базова інформація, яка є осно-

вним змістом лекції стосовно вивчення предмету навчальної дисциплі-

ни;   2)   інформація, яка представляє розвиток технічних об’єктів або 

технологій, моделей та методів, які є предметами основного змісту ви-

вчення; 3)  приклади конкретних реалізацій, наведені для кращого уяв-

лення і розуміння основного матеріалу вивчення; 4)  додаткова фактич-

на інформація, слабко зв’язана з теоретичним і практичними обґрунту-

ванням предмета вивчення. При цьому пласти за номерами 2 та 3 майже 

рівноцінні за своєю позицією в названому ряді, та іноді для конкретних 

варіантів дисциплін і обраних для них викладачем композиційних рі-

шень щодо побудови плану лекції, можуть бути замінені позиціями 

один з одним. Розгляд «шарів» повного змісту лекції (а зокрема -  наяв-

ної в них історичної інформації і технології її  представлення) будемо 

вести від шару, найбільш віддаленого від основної інформації, до шару, 

який містить головний інформаційний зміст. 

Четвертий шар (додаткова фактична інформація, слабко зв’язана 

з теоретичним і практичними обґрунтуванням предмету вивчення) міс-

тить історичну інформацію, яка стосується таких аспектів: 1) біографіч-

ні данні постатей, які мають відношення до розвитку науки або техніки 

у рамках предмету вивчення; 2) деякі риси історичного фону того часу, 

коли здійснювалися розробки, дослідження, відкриття, з якими пов'яза-

ний основний матеріалі; 3) інформація про стан науки і техніки того 

часу, до якого належать розробки стосовно предмету вивчення дисцип-

ліни, розвиток поглядів людини того часу на світ, який її оточує; 5) 

історичні факти щодо науково-дослідницьких установ і проектних орга-

нізації (факти в основному цього і минулого сторічь), історичні данні 

про  вищі навчальні заклади, з якими пов’язана діяльність науковців, 

дослідників і розробників різних віків; 6) історичні факти щодо прове-
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дення експериментів, помилки та осяяння великих науковців, цікаві 

факти їх діяльності, 7) та ще багато іншого.   

Як інформація четвертого шару з’являються на слайдах поряд з 

представленням основного змісту лекції портрети та деякі біографічні 

данні П’єра-Симона Лапласа, Клавдія Птолемея, Миколая Коперника, 

Тихо Браге,  Йоганна Кеплера, Костянтина Ціолковського, Роберта Год-

дарда, Сергія Корольова, Михайла Янгеля. Розглядаються в основному 

матеріалі «завитки» траси супутника в меркаторській проекції та ди-

виться з портрету Герард Меркатор, а поряд стара карта Європи роботи 

цього картографа (дисципліна «Основи теорії польоту», «Принципи 

побудови супутникових систем» та інші). Вивчення застосування грин-

віцької системи координат супроводжує невеличка історія Гринвіцького 

меридіану, декілька речень про старе англійське місто Гринвіч, яке ста-

ло частиною Лондона, та фото астрономічного пристрою на лінії Грин-

віцького меридіану у Гринвіцькій обсерваторії (дисципліни «Основи 

теорії польоту»). Розпочинається вивчення гіроскопічних датчиків ін-

формації космічних літальних апаратів (дисципліна «Основи навігації») 

із декількох речень представлення персони Жана Бернара Леона Фуко, 

надається трошки інформації про його наукові здобутки і наукову спа-

дщину людству, історія експерименту з маятником, який доводить обер-

тання Землі (а поряд, на анімаційні картинці, рухається і рисує красиву 

симетричну фігуру маятник Фуко). А в інших дисциплінах («Супутни-

кові системи зв’язку» «Принципи побудови супутникових систем», 

«Теорія польоту») згадується Герман Поточник з його ідеєю «геостаціо-

нарного кружіння» супутника,  називається провидець технічного про-

гресу фантаст і науковець Артур Кларк і його обґрунтування застосу-

вання геостаціонарної орбіти, яке він робить ще у 1945 році. І ще багато 

на додаткових картинках слайдів: летить комета Галлея, і спостерігають 

її в різні віки; представлений прообраз багатосходинкової ракети у вій-

ськовій техніці різних віків;  вперше несе у космос людину ракетоносій; 

здійснюється людством перша місячна місія; покоїться Земля на трьох 

слонах та черепасі в уявленнях древніх народів…   

Технології введення інформації четвертого шару до змісту лекції 

різноманітні, але головне при цьому, - зберегти основну увагу на голов-

ному змісті лекції, не перенаситити лекцію додатковою інформацію 

(саме цей інформаційний пласт  мітить найбільш віддалені від предмету 

вивчення данні). Час від часу можливі зупинки і коротка розповідь (на 

старті нового блоку матеріалу, або між великими блоками чітко згрупо-
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ваної змістовно основної інформації). Здебільшого, короткий фактаж 

вербально (іноді – з морально-етичними акцентами та висновками, пи-

таннями, які провокує і генерує роздуми), а більшість інформації на 

слайдах поряд з основною. І поштовх до того, щоб продивитися лекцію 

у її запису, пошукати більш повну інформацію на просторах великого та 

могутнього Internet, розвивати далі свою особистість самостійно.   

Третій інформаційний шар  (приклади конкретних реалізацій, на-

ведені для кращого уявлення і розуміння основного матеріалу вивчення) 

дуже часто, передбачає не тільки застосування інформації  про об’єкти 

техніки і технологій сьогодення і майбутнього, а й наведення прикладів 

в ретроспективі. Опис реалізацій об’єктів з минулого (які вже не вико-

ристовуються, або використовуються протягом десятирічь і невдовзі 

будуть сходити з арени експлуатації, уступати місто іншим, новітнім 

зразкам, або трансформуватися і поєднуватися з ними) можна відносити 

до історичної інформації, особливо, якщо додані факти про обставини їх 

створення, досвід застосування, тощо. При цьому інформація цього 

шару може бути дуже тісно переплетена з інформацією четвертого ша-

ру.  

Наприклад, матеріал сучасних лекції з таких дисциплін як 

«Принципи побудови супутникових систем» або «Супутникові системи 

зв’язку» зараз обов’язково має містити приклади таких систем, як сис-

теми Globalstar і Iridium. Ці системи створювалися ще в минулому сто-

річчі, десятиріччя приносила практичну та економічну користь, стали 

випробуванням різних концептуальних рішень і технологій (у тому 

числі, надали досвід застосування різних підходів до реалізації доступу 

користувачів до супутникової системи, тощо), дозволили накопичити 

великий досвіду використання людством супутникових систем, з якого 

проростають і розвиваються новітні системи (такі, як система Starlink). 

Як приклади, такі системи влучно згадувати, коли розглядається тема 

визначення території, для кожної з точок якої космічний апарат на по-

точний час знаходиться у зоні її видимості (або радіовидимості), або, 

інакше, території, яка на поточний час знаходиться в зоні видимості 

(радіовидимості) космічного апарату (зона миттєвого покриття косміч-

ного апарату - зона обзору). З цією темою пов’язано питання забезпе-

чення постійного покриття зонами обзору заданої території,  необхід-

ність і достатність двократного або однократного покриття території 

для систем Globalstar і Iridium відповідно (при створенні цих систем 

намагалися мінімізувати кількість космічних апаратів орбітального 
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угруповання системи, визначали її при заданій висоті орбіти саме за 

умов надання необхідного покриття території).  При цьому дуже цікаво 

порівняти вибір параметрів цих угруповань із врахуванням наявності і 

відсутності міжсупутникових ліній зв’язку в них. І в цьому випадку 

необхідний і дуже важливий розворот до сучасності та майбутнього, 

акцент на тому, що зараз супутникові системи стають справді багатосу-

путниковими (містять тисячі космічних апаратів в угрупованні), що 

вони будуть складатися з різновисоких підугруповань, а кожне підугру-

повання на одній висоті стане містити сотні космічних апаратів), що 

кількість космічних апаратів цих систем вже визначається, головним 

чином, на основі пропускної здатності системи та з врахуванням наван-

таження, яке надходить від користувачів, і що ця велика кількість кос-

мічних апаратів в угрупованні забезпечить багатократне покриття тери-

торії. 

Технології введення інформації третього шару в лекцію різні. 

Вони суттєво залежать від основного матеріалу змісту лекції і самого 

прикладу. Так, якщо дисципліною вивчення є «Теорія польоту», вивча-

ються орбітальні параметри та  привертається увага до орбіт космічних 

апаратів, розглядаються задачі, прив’язані до розрахунків координат 

космічних апаратів в різних системах координат, час від часу приклада-

ми стають орбіти таких систем, які десятиріччя використовувалися або 

розвивалися у проектах, які не були реалізовані але зробили свій внесок 

в розвиток супутникових систем на орбітах Землі. І тоді йде згадка (від-

носим цю інформацію до історії науки і техніки) про такі супутникові 

системи зв’язку як Globalstar і Iridium, Ellipso, Odyssey, Teledesic та 

деяка цікава і контекстно доречна інформація про них. В лекціях з дис-

циплін «Принципи побудови супутникових систем» та «Супутникові 

системи зв’язку» зупинка на розгляді прикладів названих систем значно 

довша, більш насичена інформацією, дає поштовх для пояснення і порі-

вняння з концепціями, ідеями та трендами сьогодення.   

Другий інформаційний шар (інформація, яка представляє розви-

ток технічних об’єктів або технологій, моделей та методів, які є предме-

тами основного змісту вивчення), передбачає різний за змістовною на-

сиченістю та часом розгляд «ліній розвитку» принципів реалізації (час-

то із застосуванням конкретних прикладів, що поєднує цей інформацій-

ний шар з третім шаром). Кожна така «лінія розвитку» бере початок у 

минулому (тому є наявною історія науки і техніки), проходить через 

сьогодення і той або іншою мірою протягнута у майбутнє.  
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Принципи функціонування датчиків інформації, які називають 

акселерометрами і гіроскопами, застосування їх на літальних апаратах 

авіаційної і космічної техніки (дисципліна «Основи навігації»)  бажано 

розпочинати, відштовхуючись від розгляду більш старих «механічних» 

зразків  і переходячи до застосування цих вимірювачів на основі  MEMS 

(мікроелектромеханічних) систем і технологій,  проводячи паралельно 

лінію принципово відмінних волоконна-оптичних та лазерних гіроско-

пів.     Розповідь про підняті у космос сучасних мереж комутації пакетів, 

вузлами яких є космічні апарати (дисципліни «Супутникові системи 

зв’язку», «Принципи побудови супутникових систем»), бажано вести, 

відштовхуючись від таких базових віх, як супутникова система Iridium 

(вона створювалася як система з технікою комутації каналів, але реалі-

зовувала підняття супутникової мережі у орбітальному сегменті завдяки 

застосуванню міжсупутникових ліній зв’язку), як супутникова система 

Teledisic (проект цієї системи не був реалізований, але саме в ньому 

вперше повноцінно зазвучала ідея перенесення технологій мережі Inter-

net в космос, з’явилася низка проривних, цікавих ідей). І вже далі, на-

звавши ці системи, варто розвертати увагу слухачів до сучасного вті-

лення технологій  Internet на земних орбітах, розглядати принципи по-

будови таких систем, яскраві приклади реалізації (середньовисотна 

система O3b на екваторіальній орбіті, система Starlink, яка зараз перед-

бачає декілька різновисоких орбітальних угруповань на низьких орбі-

тах), та пропонувати погляд у майбутнє, яке стає бачним у новітніх 

проектах і запропонованих концептуальних рішеннях супутникових 

систем.  

Першій  інформаційний (шар базова інформація, яка є основним 

змістом лекції стосовно вивчення предмету навчальної дисципліни) 

здебільшого не має містити історичної інформації, як різновиду додат-

кової контекстної. В цьому інформаційному пласті лекції бажано мати 

розшарування основної інформації за ступенем важливості, виділення в 

ній самій шарів першого та інших рівнів значущості (часто це стосуєть-

ся наявності виведення розрахункових формул, обґрунтування обраних 

моделей і технічних рішень, розрахункових прикладів для більш глибо-

кого аналізу об’єктів вивчення, різних ракурсів і аспектів наочної де-

монстрації теоретичного матеріалу, тощо). Але можна вказати винятки, 

коли історичне тло стає нерозривно пов’язаним із викладанням основ-

ного матеріалу, спрацьовує на цікавість і легкість сприйняття.  
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Прикладом використання такого прийому є лекційний матеріал, в 

якому представлені базові принципи функціонування супутникових 

навігаційних систем на основі вимірювання дальності (далекомірних 

супутникових навігаційних систем). Розглядаючи історію створення 

супутникової навігаційної системи GPS (дисципліна «Принципи побу-

дови супутникових систем»), яка саме і стала тою супутниковою систе-

мою, при створенні якої був згенерований, відпрацьований і з успіхом 

втілений у життя принцип функціонування супутникових навігаційних 

систем на основі вимірювання дальності, можна представити для ви-

вчення цей принцип функціонування. Зокрема, на історичному фоні 

розглянуті три базові складові, які визначають функціонування систем 

цього типу. Перша складова, яка передбачає вивчення принципів вико-

ристання вимірювання дальності об’єктом  до випромінювачів сигналів 

для визначення точки свого знаходження, розглядається на фоні істори-

чної інформації про застосування цього принципу у радіонавігаційній 

системі наземного базування Loran (Long Range Navigation). Друга 

складова, яка стосується застосування високоточних атомних годинни-

ків  на борту навігаційних космічних апаратів та підходів, які забезпе-

чують застосування годинників значно меншої точності у користувачів 

послугами цієї системи, надана із представленням розповіді про перші 

приклади супутникових навігаційних систем (на основі вимірювання 

доплеровського зсуву і вимірювання дальності) – Transit і Timation, про 

перше застосування кварцового годинника (який належить до класу 

атомних годинників) на борту супутника Timation та про подальше ви-

користання рубідієвих і цезієвих годинників. Третя  складова стосується 

розвитку ідеї кодового розділення каналів та принципів його застосу-

вання при передачі інформації навігаційними супутниками. Представ-

лення цих знань здійснюється на фоні розповіді про проект «Система 

621B». Також розповідається про інформацію, яку несуть в собі повідо-

млення, які транслюють навігаційні супутники. І через весь базовий 

зміст матеріалу вивчення проходить історична інформація, навчальний 

матеріал «прошитий»  «історичним кодом», «пришитий» до історичного 

фону. І вже далі здійснюється перехід до забезпечення навігаційної 

задачі моделями та методиками розрахунків,  до ретельного розгляду 

сучасних реалізації супутникових навігаційних систем, таких як GPS, 

Galileo, BeiDou. 

Висновок: практичний досвід показує, що у комплексі з іншими 

різновидами контекстної інформації та у поєднанні з основним змістом 
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матеріалу дисципліни наявність інформації з історії  збагачує інформа-

тивність лекції та спрямована на досягнення підвищення ефективності 

навчання, комплексного розвитку компетентностей фахівця, стає ін-

струментом виховного впливу. 
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Анотація. Запропоновано обговорення деяких принципових пи-

тань розвитку вищих навчальних закладів космічної освіти із фокусу-

ванням уваги на підготовці фахівців у сфері управління космічною тех-

нікою. Названа тематика розглядається через призму деяких фактів, які 

стосуються здобутків за останнє десятиріччя одної з кафедр легендарно-

го фізико-технічного факультету (ФТФ) Дніпровського національного 

університету (ДНУ) імені Олеся Гончара ˗ кафедри систем автоматизо-

ваного управління, створеної у  1951 році разом з факультетом.  

Ключові слова:  розвиток  вищих навчальних закладів, космічна 

освіта, фахівці з управління космічної технікою, кафедра систем авто-

матизованого управління, фізико-технічний факультет Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара  

 

Abstract. It is proposed to discuss some fundamental issues of the de-

velopment of higher educational institutions of space education with a focus 

on the training of specialists in the field of space technology management. 

The mentioned topic is considered through the prism of some facts related to 
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the achievements over the last decade of one of the departments of the leg-

endary Faculty of Physics and Technology (FTF) of the Dnipro National 

University (DNU) named after Oles Honchar - the department of automated 

control systems, created in 1951 together with the faculty. 

Keywords: development of higher educational institutions, space edu-

cation, specialists in space technique control, department of automated con-

trol systems, physical and technical faculty of Dnipro National University 

named after Oles Honchar. 

 

Інформаційні технології та практичне засвоєння космосу належать 

до визначальних сфер технічного прогресу (і  в сучасному світі стають 

все більш пов’язаними між собою).Тому діяльності країни щодо розви-

нення цих напрямків є вагомою складовою формування її технічного і 

економічного потенціалу, виведення на передові рубожі сучасного про-

дукування і застосування науково-технічних результатів. І якщо буде 

знайдена можливість поставити задачі забезпечення проривного розвит-

ку у названих сферах поряд із насущними задачами глобального розвит-

ку економіки та інфраструктури всіх сфер діяльності і життя, синерге-

тично поєднати весь комплекс завдань руху країни вперед, це дасть 

стрімкий та потужний ефект якісного всебічного оновлення!  Зараз, 

коли багато чого необхідно просто відновлювати наново, піднімати з 

руїн, важко збирати сили на розвиток і стрімкий рух до нових горизон-

тів. Але починаючі відновлення, бажано ставити амбітні цілі, бачити 

вигідні стартові позиції, ефективно застосовувати вже набуті можливос-

ті та червоною лінією наполегливо вести розвиток у стратегічних на-

прямках науково-технічного прогресу. Серед необхідних умов здійс-

нення цього ˗ забезпечення високих стандартів освіти, які відповідають 

сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки, передбачають 

постійний розвиток освіти (її змісту та технологій навчання, які  мають 

ефективно забезпечувати якісний результат). Тому, як підсумок сказа-

ного, серед важливих стратегій розвитку нашої Держави ˗ розвиток 

космічної діяльності і потужний, передуючий глобальному розвитку, 

розвиток космічної освіти. 

В даній статті питання розвитку космічної освіти звужено в основ-

ному до розгляду підготовки фахівців у сфері управління космічною 

технікою. Саме на підготовці цих фахівців сфокусована увага, і вже в 

цьому ракурсі аналізуються стратегії розвитку вищих навчальних закла-

дів (або підрозділів таких закладів), які надають космічну освіту. А ще, 
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вся названа вище тематика розглядається через призму деяких фактів 

історії, здобутків і досягнень легендарного фізико-технічного факульте-

ту (ФТФ, або просто ˗ фізтеху) Дніпровського національного універси-

тету імені Олеся Гончара (ДНУ імені Олеся Гончара). Фізтех з початку 

готував фахівців з виготовлення бойових ракет та космічної техніки ˗ 

ракетоносіїв і космічних апаратів, зараз залишилася тільки космічна 

сфера [1,2]. В цій статті більшість уваги (як приклад) приділяється «ав-

томатиці» ˗ так званому «третьому напрямку» в низці базових славетних 

напрямків підготовки фахівців на фізико-технічному факультеті. До цих 

чотирьох напрямків у 80-ті роки (авторка цієї статті мала честь отриму-

вала освіту на фізтесі тих років і спирається на свої спогади) входили: 

«першій напрямок» ˗ проектування конструкцій ракетно-космічної тех-

ніки (неформальна назва фахівців-випускників ˗ «проектувальники 

конструкцій», або просто «проектувальники»); «другий напрямок» - 

двигуни та двигунні системи, енергетичні установки та  терморегуля-

ційні системи літальних апаратів (часто вживана в ті роки неформальна 

назва фахівців-випускників цього напрямку ˗ «теплотехніки»); «третій 

напрямок» ˗ системи автоматизованого управління літальних апаратів 

(неформальна назва фахівців-випускників ˗ «управлінці»); «четвертий 

напрямок» ˗ технології виробництва літальних апаратів і створення 

прогресивних конструкційних матеріалів (його фахівців-випускників 

неформально називали «технологами»).   

Подивимося на історію «третього напрямку» в ракурсі двох блоків 

задач, які стосуються питань управління космічною технікою. Задачі 

першого блоку стосуються розвитку і застосування авіоніки ракетно-

космічної техніки. Другий блок задач пов'язаний із управлінням ракет-

но-космічною технікою в рамках вирішення її цільових задач. Ці два 

блоки задач зрощені в єдине ціле, комплекси задач названих блоків не 

вирішуються один без одного, вивчаються і розвиваються спільно, але 

вони не є тотожними.  

Задачі авіоніки стосуються забезпечення злагодженого комплекс-

ного використання всіх бортових систем на основі застосування сучас-

них систем електроніки та передових вимірювальних технології, техно-

логій передачі і обробки даних. Це система датчиків зовнішньої і внут-

рішньої інформації, бортова мережа зв’язку, система зовнішніх комуні-

кацій, обчислювальна система, яка зараз, відповідно до тренду створен-

ня інтегрально-модульної архітектури авіоніки (започатковано в авіоніці 

літаків) поєднує всі системи отримання, передачі, периферійної первин-
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ної обробки інформації з єдиним комплексом обчислення ˗ крейтом. Все 

це прив’язано до завдань управління функціонуванням в рамках цільо-

вого призначення, але головні задачі розробника систем авіоніки ˗ вдос-

коналювати бортове електронне, мережне і компьютерне обладнання, 

забезпечувати розвиток електроніки бортових систем та злагоджене 

функціонування комплексу всіх бортових систем літального апарату. 

Названий комплекс задач  притаманний (з врахуванням специфіки) і для 

літальних апаратів авіаційної і для літальних апаратів космічної техніки.   

Коли говорять про управління літальним апаратом, частіш за все 

йдеться саме про управління рухом літального апарату (як матеріальної 

точки та обертальним рухом навколо його центру мас, або осей 

зв’язаної системи координат), яке тісно прив’язано до функціональних 

задач космічного апарата, або до специфіки конкретного типу і конкре-

тних завдань ракето-носія. Часто задачі управління польотом літальних 

апаратів здійснюється в комплексі з управлінням цільовою апаратурою 

або платформною апаратурою (яка забезпечує підтримку функціональ-

ності літального апарату).  Задачі управління передбачають розробку 

законів управління, програм управління (у тому числі швидко адаптив-

них до ситуації) та алгоритмів функціонування систем літального апа-

рату, які  забезпечують виконання цих програм. Розробник систем 

управління, спираючись на глибокі знання щодо функціонування авіо-

ніки космічного літального апарату, знання особливостей умов польоту, 

функціонального призначення, принципів і особливостей застосування 

цільової апаратури забезпечує саме завдання керування рухом літально-

го апарату і часто злагодженим з ним використанням базової (платфор-

мної) і цільової апаратури. Фахівець-управлінець вирішує задачу управ-

ління, розвиваючи закони управління в тісному зв’язку з вдосконален-

ням виконавчих органів і систем отримання інформації, у зв’язку з роз-

витком методів застосування цієї інформації в реалізації управління. 

Якщо йдеться про космічну техніку задачі управлінця часто не обме-

жуються забезпеченням управлінням одним літальним апаратом. Йдеть-

ся про злагоджене управління угрупованнями літальних апаратів, в 

деяких випадках ˗ малочисельними (і в такому випадку задача може 

стосуватися і контактної взаємодії, тимчасового приєднання двох або 

більше літальних апаратів один до одного), а все частіше ˗ багато чисе-

льними (до яких, наприклад належать чисельні угруповання космічних 

апаратів супутникових систем). Вже з’являються так звані розподілені 

космічні апарати, коли замість космічного апарату в єдиному конструк-
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тивному виконанні використовують угруповання близько (в межах 100-

200 метрів) розташованих космічних апаратів (доречи, застосування 

розподілених космічних апаратів ставить нові виклики і перед  розроб-

никами авіоніки, потребує систем забезпечення тісної комплексної вза-

ємодії космічних апаратів, які є елементарними складовими розподіле-

ного космічного апарату). А ще, фахівець-управлінець космічної техні-

ки вирішує задачі балістичного проектування, які стосуються вибору 

номінальних параметрів траєкторій та  принципів забезпечення підтри-

мання точності руху цими траєкторіями, тощо.   

В 80-ті роки до третього напрямку підготовки фахівців фізико-

технічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара (до напрямку автома-

тики, як ще його називали) належали чотири групи, які назву за абревіа-

турою груп набору 1983 року: ТФ-83-31 і ТФ-83-32, які відносилися до 

кафедри систем автоматичного (зараз автоматизованого) управління 

(САУ), та групи ТФ-83-33 і ТФ-83-34, які вела кафедра радіоелектрон-

ної автоматики (РЕА). Доречи, багато випускників старих часів впізна-

ють абревіатури тих років, використані для кодування назви груп. «ТФ» 

– означає фізтех, число «83» ˗ рік навчання. А далі ˗ число з двох цифр 

(перша цифра, у наведених прикладах ˗ цифра «3», є номером напрямку 

підготовки, тобто третій напрямок; друга цифра ˗ номер групи у напря-

мку підготовки). Багато дисциплін викладалися всім чотирьом групам, 

багато базових знань щодо електроніки бортових систем та систем і 

задач управління надавалося студентам всіх чотирьох груп. Але на ста-

рших курсах вже відбувалося розділення за низкою дисциплін. Студен-

ти кафедри систем автоматизованого управління, достатньо глибоко 

знаючи основи побудови бортових систем, більше знань та вмінь отри-

мували з задач управління космічною технікою, ракетоносіями та літа-

льними апаратами, а студенти кафедри радіоелектронної автоматики 

більш глибоко вивчали те, що зараз називають авіонікою (тоді такий 

термін майже не вживався). Вже приблизно два десятиріччя тому на 

кафедрі радіоелектронної автоматики припинили готувати фахівців зі 

створення літальних апаратів космічної техніки. Розвивався напрямок, 

який передбачав застосування радіоелектронної апаратури в задачах 

неруйнівного контролю (у тому числі, і значною мірою, спрямованих на 

забезпечення створення і використання космічної техніки), які зараз 

отримають подальший розвиток і сучасне глибоке оновлення на основі 

компьютерно-інтегрованих технологій. Також з’явився напрямок, який 

стосувався створення та застосування технічних засобів захисту інфор-
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мації, спрямований на забезпечення передових задач і за наземною, і за 

космічною тематикою. А обидва блоки задач щодо бортової електроніки 

управління і бортових систем літальних апаратів і задач управління 

космічними апаратами взяла на себе кафедра систем автоматизованого 

управління. І зараз кафедра САУ, нехай і нечисленним складом, прагне 

відповідати вимогам сьогодення та намагається максимально повно 

забезпечувати комплекс задач, які стосуються питань управління раке-

тоносіями та космічними літальними апаратами.  

Стаття не є присвяченою саме історії кафедри САУ, серед заснов-

ників і перших керівників якої був член-кореспондент АН України, 

доктор технічних наук, професор  М.Ф. Герасюта [1-4] (цей видатний 

діяч ракетно-космічної галузі, провідний фахівець Державного   підпри-

ємства   «Конструкторське    бюро    «Південне»   імені   М.К. Янгеля, 

керуючи великим підрозділом «КБ «Південне», віддаючи життя проект-

ній і науковій діяльності, започаткувавши наукову школу за тематикою 

«Динаміка, балістика та управління рухом літальних апаратів» також 

всебічно опікувався розвитком кафедри САУ ФТФ ДНУ імені Олеся 

Гончара [1-4]). Звернемо увагу, що тут використані всі назви навчаль-

них закладів і підприємств з сьогодення (зокрема, академік М.К. Янгель 

очолив всесвітнє відоме легендарне КБ «Південне» з 1954 року). В кон-

тексті матеріалу даної роботи висвітлюється низка здобутків, отриманих  

за останні роки в науковій і освітній діяльності фахівців кафедри систем 

автоматизованого управління (вибір наведених прикладів буде 

суб’єктивний, обмежиться деякими, вагомими на думку автора статті, 

результатами останнього десятиріччя, які, безумовно, не назвуться всі).  

По-перше, в останнє десятиріччя  на кафедрі САУ продовжувалися  

дослідження у рамках розвитку законів управління ракетоносіями, 

спрямовані на вдосконалення сучасних систем стабілізації руху ракето-

носіїв (у тому числі розвинуті задачі забезпечення заданого ступеню 

стійкості системи стабілізації руху ракети, коли коефіцієнти її матема-

тичної моделі знаходяться в множині невизначеності ˗ мають обмежені 

відхилення від номінальних значень, та їх стійкі статистичні характери-

стики відсутні). Також вирішена низка задач термінального наведення 

ракетоносія з варіаціями постановки і комплекс задач управління раке-

тоносієм легкого класу при розгляді його як твердого тіла з системою 

термінального наведення і системою стабілізації, що враховує вплив 

комплексу командних приладів безплатформної інерціальної навігацій-

ної системи на вимір поточних параметрів руху системою наведення.  
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По-друге, досліджуються проблеми, пов’язані з розвитком систем 

навігації, орієнтації та стабілізації  космічних апаратів різного призна-

чення (при вивченні цих проблем враховується, що застосування космі-

чних апаратів можливо не тільки на навколоземних орбітах, а й на пер-

ших етапах колонізації Місяця, Марсу та інших планет). По-третє, 

знайшли розвиток проблеми комплексного вирішення задач управління 

рухом космічного апарату і застосування його корисного навантаження 

(зокрема ˗ методи розробка квазіоптимальних програм управління ру-

хом і використання цільової апаратури для космічних апаратів дистан-

ційного зондування Землі).   

По-четверте, фахівці кафедри займаються питаннями вирішення 

проблем механічної конфліктності орбітальних об’єктів, спричиненими 

все більшим заповненням («насиченням») космосу орбітальними 

об’єктами (керованими космічними апаратами і об’єктами космічного 

сміття). У рамках цієї проблематики  розвиваються методи прогнозу-

вання небезпечних зближень орбітальних об’єктів («конфліктних ситу-

ацій», якими є небезпечні зближення пар орбітальних об’єктів і «полі-

конфліктних ситуацій», коли на небезпечній відстані знаходяться декі-

лька об’єктів одночасно), або методи прогнозу виникнення «конфлікт-

них ситуацій» між ракетоносієм і орбітальними об’єктами та плануван-

ня оптимальних часових вікон запусків ракетоносіїв задля зменшення 

ризиків їх можливих зіткнень з орбітальними об’єктами; запропоновані 

методи аналізу механічної конфліктності багатоелементних множин 

орбітальних об’єктів. Також забезпечено вирішення комплексу задач з 

реалізації такого виду боротьби з космічним сміттям, як увід великога-

баритного космічного сміття з орбіти (зокрема, вирішена низка задач 

проектно-балістичного забезпечення місій уводу з орбіти та задач керу-

вання виконавчим рушійним устаткуванням в цих місіях).  

По-шосте, ведуться дослідження різновидів задач, які потребують  

застосування математичних моделей динаміки орбітального руху в при-

строях наземного або орбітального базування (це задачі програмного 

або комбінованого управління орієнтацією пристроїв зв’язку; задачі 

керування пристроями спостереження орбітальних об’єктів у черговому 

режимі; керування енергетикою лінії зв’язку, коли обидві сторони є 

космічними апаратами, або, коли одна сторона зв’язку  ˗ наземний 

об’єкт, а інша ˗ наземна станція зв’язку, тощо). По-сьоме, розвиваються 

задачі створення випробувального обладнання, яке на Землі утворює 

умови космічного польоту відповідно до моделей динаміки орбітально-
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го руху (зокрема, отримала розвиток реалізація випробувального устат-

кування та створено методичне забезпечення для стенду випробувань 

системи кутової орієнтації і стабілізації космічного апарату з імітацією 

зміни магнітного поля Землі уздовж заданої орбіті).  

По-восьме, об’єктом дослідження стали супутникові системи на 

основі багатосупутникових угруповань, для яких досліджуються прин-

ципи побудови і керування процесами функціонування на основі 

прив’язаних до цих процесів задач балістичного проектування орбіталь-

ного сегмента, керування рухом космічних літальних апаратів задля 

підтримання заданих параметрів стабільності орбітального угруповання 

та керування процесами в системі на основі інформації про поточний 

стан орбітального угруповання. В рамках цих досліджень розглянуті 

концептуальні рішення щодо створення супутникових мереж зв’язку на 

основі техніки комутації пакетів (як з базовою функцією забезпечення 

послугами Internet, так і використані такої мережі для комунікації в 

системі іншого призначення, тобто  «вбудованої» в систему іншого 

призначення, питання використання єдиної мережі зв’язку), розроблені 

імітаційні моделі для дослідження функціонування описаних мереж, 

вивчені балістичні аспекти побудови орбітального угруповання, які 

мають бути враховані при керуванні навантаженням мережі і у принци-

пах керування мережею. Розпочато дослідження проблеми створення 

системи спостереження орбітальних об’єктів, яка містить комплекс 

пристроїв наземного і орбітального базування. По-дев’яте, на кафедрі 

знайшов потужний розвиток напрямок моделювання електромагнітних 

процесів в технічних системах. 

 Результати названих вище досліджень представлені у наукових 

виданнях та матеріалах конференцій України і на світовому рівні. За 

деякими з них отримані документи авторського права. А ще ˗ до всіх 

названих досліджень залучені студенти різних років навчання, участь у 

науково-дослідній роботі кафедри стає для них великим, цікавим досві-

дом, дає натхнення і поштовх до творчого, креативного, високо компе-

тентного підходу до подальшій професійній діяльності молоді [5].  

До змісту навчального процесу за програмами підготовки на кафе-

дрі САУ фахівців першого, другого та третього кваліфікаційних рівнів 

входять традиційні для відповідних спеціальностей дисципліни, які 

стосуються теорії автоматичного управління і теорії оптимального 

управління в технічних системах та їх застосування в задачах керування 

ракетно-космічною технікою; теорія польоту; електроніка, електротех-
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ніка, радіотехніка і зв'язок, обчислювальна техніка та інформаційні тех-

нології в тісній прив’язці до різних аспектів їх застосування у ракетно-

космічній техніці, космічних системах і комплексах; задачі навігації та 

технології їх вирішення з акцентом на застосуванні у ракетно-космічній 

техніці; принципи побудови космічних літальних апаратів і ракетоносі-

їв, комплекси бортових систем, які входять до складу цих літальних 

апаратів та принципи їх злагодженого застосування. Поглиблено ви-

вчаються задачі та системи управління рухом космічних літальних апа-

ратів, їх системи навігації, орієнтації та стабілізації. Вивчаються супут-

никові системи різного призначення з двох позиції: 1) використання їх в 

задачах керування космічним літальними апаратами та їх угруповання-

ми, зокрема ˗ йдеться про навігаційні системи, а також можливе засто-

сування для цього супутникових систем зв’язку; 2) принципи побудови 

супутникових систем різного призначення з акцентуванням на балісти-

чному проектуванні орбітальних угруповань цих систем та керуванні їх 

космічними апаратами задля вирішення комплексних задач системи. 

Необхідними вважаються знання з теорії потоків подій, теорії систем 

масового обслуговування (теорії систем черг), кінцевих та ймовірнісних 

автоматів, статистичної обробки даних та планування експерименту, 

тощо. Обов’язковим є знання техніки програмування, володіння мовами 

програмування, знання сучасних програмних додатків, які забезпечують 

різні аспекти створення і застосування технічних об’єктів за тематикою 

підготовки фахівців кафедри. Розпочата робота з впровадження вивчен-

ня теоретичних основ штучного інтелекту та інтелектуальних систем, їх 

застосування в задачах управління ракетоносіями і космічними літаль-

ними апаратами та їх комплексами. Розвиток дисциплін за названими 

вище темами відбувається в напрямку врахування сучасних тенденцій 

розвитку науки і техніки, із використанням новітніх комп’ютерних тех-

нологій навчання, в контекстній прив’язці матеріалу вивчення до прик-

ладів реалізацій об’єктів космічної техніки з минулого, сьогодення та 

майбутнього (з врахуванням трендів розвитку). До дисциплін з «вузько 

спрямованою» тематикою додаються оглядові дисципліни, які предста-

вляють узагальнено питання розвитку сучасної космічної діяльності 

людства, надають можливість побачити весь комплекс пов’язаних задач 

та місто в ньому задач підготовки за кожною освітньою програмою 

космічної тематики (у тому числі ˗ програм підготовки фахівців з пи-

тань управління ракетно-космічною технікою). До таких дисциплін 
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належить, наприклад, дисципліна «Тенденції і перспективи розвитку 

космічної галузі» [6,7]. 

Кафедра систем автоматизованого управління розглянута тут лише 

для прикладу, автору роботи легше представляти саме цій пласт на-

вчання на фізико-технічному факультеті. Але всі вище названі за старим 

підходом до визначення «напрямки підготовки» (першій, другий, четве-

ртий) існують на ФТФ ДНУ імені Олеся Гончара, постійно потужно 

розвиваються, відомі своєю науковою і освітньою діяльністю у світі. 

Відмітимо, що в статті використовується визначення «напрямок», але 

тут це визначення не тотожне напрямку підготовки за сучасним класи-

фікатором, прийнятому у вищій освіті. Це визначення тут більш відпо-

відно до старого трактування напрямку, описаного вище, має сенс поєд-

нання з раціональних міркувань за укрупненою спеціальною спрямова-

ністю деякої множини задач сфери діяльності фахівців, яких готує ви-

щій навчальний заклад (він може розпадатися на різні напрямки підго-

товки за класифікатором, бути представленим різними освітніми про-

грамами і, мабуть, більше відповідає визначенню «профіль кафедри», 

якщо дивитися за прив’язкою до структурного підрозділу). 

Тематика освітніх і наукових задач  фізико-технічного факультету 

роками поширюється. Так, вже давно додався до названих вище напря-

мків та має багаторічні коріння напрямок механотроніка, який передба-

чає сучасне застосування робототехнічних систем, як в задачах ство-

рення авіаційно-космічної техніки, так і в задачах управління авіаційно-

космічною технікою. В сучасних космічних місіях все частіше застосо-

вані складні роботизовані системи, новітні тенденції розвитку сервісних 

послуг на орбіті мають бути забезпечені використанням космічних апа-

ратів-маніпуляторів, і всі ці задачі потребують фахівців, здатних їх ви-

рішувати на високому рівні. Вище називався також розвиток на фізтесі 

напрямків захисту інформації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та 

відзначені їх великі перспективи не тільки в реалізації космічних задач 

на Землі, а й в космосі. Вже десятиріччя на фізико-технічному факуль-

теті існує напрямок безпеки життєдіяльності, основу якого складає ви-

вчення комплексу аспектів природнього і техногенного впливу на жит-

тєдіяльність людини та технічних засобів боротьби із такими впливами. 

І один з тематичних пластів цього напрямку прив’язаний до вивчення 

негативних, шкідливих впливів, спричинених космічною діяльність, а 

також до застосування космосу у глобальному і локальному поточному 

контролі проявів цих впливів. Знов таки, відзначу, що автор роботи дає 
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тільки свій погляд, можливо звужено або не точно формулює задачі і 

перспективи кожного напрямку і може бути корегованим фахівцями, які 

забезпечують навчання за цими напрямками. 

Стаття розпочата у тяжкий час, коли Україна стикнулася зі страш-

ною агресією. Країна гідно тримається, робить все для перемоги, для 

того, щоб можна було активно і впевнено розпочати розбудову та на-

тхненне створення нового, у тому числі ˗ у космічній сфері. Але про-

блеми розвитку освіти, і, обов’язково, космічної освіти, необхідно ви-

рішувати вже сьогодні (може, точніше, планувати і підготовлювати 

сьогодні, і це теж стане цеглиною перемоги в більш глобальному сенсі). 

Якщо розглядається проблема забезпечення розвитку діяльності устано-

ви (багатьох установ, у тому числі  ˗ на глобальному рівні) або підрозді-

лу установи (підрозділів установ), особливо при складних обставинах, 

які обмежують можливості цього розвитку, серед різних підходів до 

вирішення проблеми обов’язково має застосовуватися  описаний далі 

ефективний підхід, який надає можливість побачити привільні констру-

ктивні рішення. Для вирішення проблеми необхідно подивитися  на неї 

«зверху», трошки відсторонено, і,  обов’язково, уявивши собі, що задача 

вирішується в ідеальних умовах квазі необмеженої наявності всіх необ-

хідних ресурсів та відсутності комплексу точкових потужних факторів 

впливу, які неминуче вимагають швидких рішень конкретних питань 

для забезпечення точкового ефекту у короткостроковій перспективі (у 

випадку вищого навчального закладу такими факторами можуть бути 

вирішення поточних фінансових питань, недостача кадрів та (або) тим-

часова мала чисельність контингенту студентів, необхідність миттєвого 

вирішення рекламних питань і прагнення залучити гучною «хітовою» 

назвою саме на цей рік більше студентів на конкретну кафедру, то-

що…).  Далі, виходячи з прийнятої ідеалізації про достатність можливо-

стей у всіх аспектах, сформулюємо декілька базових положень для ви-

щого навчального закладу (або його підрозділу), який надає космічну 

освіту.  

По-перше, і це головне базове положення, ˗ підготовка фахівців ко-

смічної галузі в Україні має відбуватися! Відбуватися на високому рівні, 

забезпечуючи кадрами нашу країну та ставати все більш привабливою 

освітньою послугою для представників інших країн. Для вирішення цієї 

задачі необхідно максимально підтримати нечисельні вузи, які ведуть 

підготовку фахівців за космічною тематикою, використати потенціал їх 
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здобутків, досвіду, побачити наявні напрямки  руху вперед, надати мо-

жливість подальшого розвитку. 

По-друге, для кожного з вищих навчальних закладів з багаторіч-

ною традицією підготовки фахівців, діяльність яких пов’язана із космі-

чною сферою, бажано зберегти і розвивати прийняту і відпрацьовану в 

ньому роками концепцію структури змісту освіти і стратегії підходу до 

навчання за цим змістом. Наприклад, якщо вищий навчальний заклад 

забезпечує всі (або більшість) напрямків підготовки фахівців щодо 

створення ракетно-космічної техніки і її виробництва, раціональна і 

ефективна описана нижче концепція. Програми підготовки передбача-

ють надання знань та розвиток компетенції загально необхідних для 

вищої інженерної освіти, а також загально необхідні знання щодо діяль-

ності в космічній сфері, і від початку навчання поглиблено ведеться 

підготовка за одним з названих в описаному вище сенсі тематичним 

«напрямком». Тобто вся програма підготовки конкретного фахівці має 

від початку до кінця навчання глибоку спеціалізовану спрямованість 

(проектант конструкцій ракетно-космічної техніки, спеціаліст зі ство-

рення двигунів та енергетичних систем літального апарата, та інші, 

відповідно до сказаного вище) за умови забезпечення достатньо глибо-

ких знань з інших «напрямків» та компетентностей комплексного поєд-

нання цих знань. Розвиток в такому випадку полягає у вдосконаленні 

спеціальної підготовки за кожним конкретним напрямком, більш ефек-

тивному наданні знань і вмінь з «суміжних напрямків» (з інших спеціа-

льних напрямків), та у додаванні нових напрямків відповідно до вимог 

часу (наприклад тих, які стосуються застосування цільової апаратури, 

реалізації космічних технологій, тощо) і ефективному їх поєднанні з 

тими, що вже існують.  На альтернативну до названої концепції може 

бути названа така, що передбачає «спеціальне розділення» за тематикою 

тільки на останніх етапах підготовки фахівця, а до цього здобувачі осві-

ти навчаються за спільною програмою за космічною тематикою (така 

концепція, більш притаманна для іноземних вищих навчальних закла-

дів, наприклад, часто застосована у вищих навчальних закладах Сполу-

чених Штатів Америки). При створенні нового навчального закладу 

космічного профілю може мати сенс спробувати організувати надання 

освіти за такою схемою.  Якщо вищі начальний заклад нашої країни 

багато років веде наукову і освітню діяльність в рамках створення та 

застосування цільової апаратури космічної техніки, або з підготовки 

фахівців створення систем спостереження орбітальних об’єктів і випро-
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бування космічної техніки, то цей базовий остов в цих вишах також має 

бути збереженим, і тут будуть свої шляхи розвитку і вдосконалення 

космічної освіти. Але в цьому випадку знання і компетенції в області 

створення і застосування космічної техніки мають надаватися і при 

такому базовому змісті навчання, а загальний розвиток має містити і 

поглиблене вивчення цієї тематики.    

По-третє, при формуванні підрозділів з фахівців, які забезпечують 

один з «напрямків» підготовки («профілю кафедри», якщо йдеться про 

кафедру), на етапах відновлення і старту потужного розвитку пріорите-

тним має бути не обмеження кількістю ставок, а потреба, визначена на 

основі навчальних програм і необхідності забезпечення всієї палітри 

задач представниками професорсько-викладацького складу, здатними 

вести викладання за цією тематикою на високому фаховому рівні. На 

сучасному етапі показниками викладання на якісному рівні є виконання 

комплексу вимог, до яких належить вимога фахового володіння предме-

том викладання на рівні представлених в публікаціях наукових дослі-

джень викладача за даною тематикою та наявність науково-методичних 

матеріалів, розроблених за його участю. Зараз, коли ще відчутні наслід-

ки «демографічного провалу», нанесені важкі удари роками пандемії та 

війною, бажано, по можливості, не прив’язувати кількісний склад ви-

кладачів до кількості студентів щодо його зменшення (тільки у бік збі-

льшення, коли кількість студентів потребує декілька викладачів для 

забезпечення всіх задач), а керуватися виключно потребою повного 

забезпечення поточного навчального процесу і його розвитку.  Саме 

такий підхід невдовзі дасть великий ефект щодо покращення якості 

навчання та істотно (разом с іншими факторами) вплине на збільшення 

контингенту студентів в подальшому.   
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Анотація.  В доповіді розкриваються проблема кадрової кризи 

космічної галузі України. Розглядаються кроки вирішення цієї про-

блеми на прикладі проекту «Студентська ракета» та результати які 

вже були досягнені і результати які тільки доведеться досягнути. 

Аналіз діяльності проекту показав що драйвером для підвищення 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-114-5-70
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-114-5-70
mailto:ihorpotseluiko@gmail.com


Аерокосмічна освіта молоді та вузівська 
наука 

125 
 

суспільного інтересу до інженерно-технічних спеціальностей повинні 

стати нові принципи підготовки кадрів, соціальна активність та гро-

мадська діяльність відповідних організацій. 

Ключові слова: молодіжна активність, популяризація, аерокос-

мічна освіта, практична підготовка, проект «Студентська ракета», 

громадська діяльність, проведення випробувань. 

 

Abstract.The report reveals the problem of the personnel crisis in 

the space industry of Ukraine. The steps to solve this problem are consid-

ered using the example of the "Student Rocket" project and the results that 

have already been achieved and the results that will have to be achieved. 

Analysis of the project activity showed that the driver for increasing public 

interest in engineering and technical specialties should be new principles 

of personnel training, social activity and public activity of the relevant 

organizations. 

Keywords: youth activity, popularization, aerospace education, 

practical training, "Student Rocket" project, social activities, conducting 

tests. 

 

Доповідь 

Молодіжна активність і громадська діяльність спрямована на по-

пуляризацію ракетно-космічної техніки серед молоді та залучення її до 

завдань космічної діяльності – важлива для космічної галузі України, 

оскільки робота зі школярами та студентами є процесом, здатним, в 

недалекому майбутньому, покращити становище з притоком абітурієн-

тів на інженерно-технічні спеціальності університетів, і відповідно, 

молодих фахівців на підприємства галузі.  

Наразі навчання на інженерних спеціальностях втрачає свою по-

пулярність серед молоді, і цей факт вимагає, як від університетів, так і 

від роботодавців, активних дій та кроків з підтримки молодіжної актив-

ності в напрямку здобуття технічної освіти.  

Сьогодні високотехнологічним підприємствам космічної галузі 

України дуже потрібні молоді і кваліфіковані фахівці, які, окрім високо-

го рівня теоретичних знань, повинні мати реальні практичні знання з 

принципів створення і експлуатації ракетно-космічної техніки. 

З метою послідовної реалізації практичної складової підготовки 

фахівців за спеціальностями ракетно-космічного спрямування в Дніп-
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ровському національному університеті імені Олеся Гончара за ініціати-

ви та за інноваційної підтримки ГО «Асоціація Ноосфера» були відкриті 

Space Labs Noosphere Engineering School. В 2018 році в цій школі колек-

тив студентів під керівництвом менторів розпочав роботу над проектом 

«Студентська ракета». 

 

 
 

Колектив проекту «Студентська ракета» 

 

Проект «Студентська ракета» окрім популяризації ракетної тех-

ніки та громадської діяльності – створена для підготовки кваліфікова-

них кадрів які в майбутньому будуть підтримувати космічну галузь 

України.  

В доповіді висвітлені напрямки діяльності проекту такі як: 

1. Діяльність проекту «Студентська ракета» в напрямку 

підготовки молодих спеціалістів, веденні лабораторних робіт та 

напрямки розвитку. 

2. Соціальна взаємодія та активність проекту в соціальних 

мережах для популяризації ракетно-космічної техніки серед мо-

лоді. 

3. Технічні досягненнями та амбіціїями проекту, на даний 

момент, можна вважати пуски твердопаливних ракет, створення 

стенду для випробувань двигунів, успішні випробування рідкопа-

ливних двигунів на рідкому монопаливі, розробка системи управ-
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ління та інших органів  необхідних для виконання поставленого за-

вдання. 

 

 
 

Випробування двигуна на рідкому монопаливі 

 

Проект «Студентська ракета» не являється єдиним в своєму роді, 

але має власні особливості та виконує важливу роль в формуванні мо-

лодих спеціалістів, їх особистісному рості та набору, ними, досвіду, 

популяризації ракетно-космічної техніки і веденні активної громадської 

діяльності. 
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TO IMAGE OF TRACES ON GRAPHICAL SURFACE OF THE 

FORM IN MICROSOFT VISUAL C ++ 
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E-mail: uvix@i.ua 

 

Annotation. An example of a smooth, bijective and simple mapping 

of the points of the earth's ellipsoid onto the graphical surface of the 

development environment is given in the problem of rendering traces of 
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space objects. It is noted that it is necessary to analyze the topological 

properties of the selected mapping before applying it. The technological 

feature of trace output to the graphical surface of most modern development 

environments is disclosed. 

Key words: coordinate system, trace, mapping, diffeomorphism. 

  

In the process of developing ballistic software with a developed user 

interface, the problem of drawing the lines of an object (a spacecraft, an air-

craft-type return stage, a fragment of space debris, an asteroid, etc.) on the 

graphical surface of  the development environment may arise. Obviously, the 

problem is reduced to constructing a mapping 

 g: (B, L) → (x, y) (1) 

points of the earth ellipsoid with geodetic coordinates B, L on the 

graphical surface of the development environment with coordinates (x,y). 

The type of display g  depends primarily on the choice of the coordinate 

system on the graphics surface. When choosing one or another mapping 

method, the programmer, in our opinion, first of all needs to make  sure that 

the mapping (1) chosen by him is smooth and has the bijective property. 

These requirements for displaying a real line on a graphics surface are key. 

Indeed, they provide, firstly, the presence of a single point with coordinates 

(x, y) on the graphical surface for  each  point of the line with  geodetic coor-

dinates (B, L); secondly, the continuity of the display, and  thirdly, it ensures 

that the graphical surface is enough to display the entire surface of the earth 

ellipsoid on it and it can be completely filled with points of the earth ellip-

soid. The properties of the adopted display and its features, if any, are usually 

reflected when documenting the product. 

In practice, the following mapping has proven itself well, for which 

the coordinates shown in Figure 1 were used. The coordinate system with the 

origin in the upper left corner of the screen and the axes Hэ and Yэ is stand-

ard  for Windows (screen coordinate system). Used to determine the size of 

objects in pixels, in our case, the size of the graphical surface on which the 

map is superimposed. The coordinate system with axes H, V and the origin in 

the upper left corner of  the  map is obtained with the on-screen parallel trans-

lation  of  its  axes. Considering  that  latitude is  measured  from the equator, 
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and longitude from the prime meridian 

 
Figure 1. Used coordinate systems for constructing a dif-

feomorphic mapping of the earth's ellipsoid. 

 

(dashed axes x, y in Figure 1), one can obtain formulas for translating 

the geodetic coordinates of a sub-satellite (sub-asteroid) point into coordi-

nates H and V on the graphics surface: 
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where: B - geodetic (geocentric) latitude of a displayed point, degrees; 

L - a longitude of a displayed point, degrees; 

h, w - accordingly altitude and width of a graphic surface (card) in 

pixels; it is clear that each of values h, w is distinct from zero. 

The application of  relations (2) and (3) in practice gives a good  dis-

play result (see Figure 2), the  accuracy of which depends on  the size of the 

graphics surface and the size of the display pixel (video card). It  is easy  to 
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verify that the mapping (1) on  the basis of  relations (2) and (3) has an ex-

tremely simple form  and, similarly to a diffeomorphism, has a non zero 

Jacobian at all points of the ellipsoid 

 

00000154,0det 
















 wh
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H

B

H
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Figure 2. The result of rendering the trace of one orbit for the 

Deimos-2 spacecraft using (2) and (3). 

We do not undertake to assert that mappings (2) and (3) provide an 

example of a diffeomorphism, since it is defined  for  open sets. In the case of 

our problem, we are talking about some mapping U of one closed rectangle 

onto another in the space ℝ2: 

 

       whU ;0;0360;090;90:  

, 

 

Where  denotes   the Cartesian product of sets. A detailed study of 

the properties of the mapping (2)-(3) is not the subject of this article. 
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But  its obtained properties give grounds for  its application, and the 

practical suitability of (2) - (3) has been repeatedly confirmed for orbits of 

various types: elliptical, hyperbolic, parabolic. Nevertheless, the 

diffeomorphic properties of the display using (2) and (3) begin to appear 

visually already when the line is displayed for several tens of turns (Figure 

3). 

The simplicity of  the  mappings built using (2) and (3), in turn, 

determines the simplicity of  the drawing code, an example of which for 

Microsoft Visual C++ 2010 is shown in Listing 1. 

The main thing to consider when drawing lines after receiving the 

display is the behavior of the graphics surface in the programming 

environment used. So, for example, in Microsoft Visual C++ 2010, only the 

function of handling the Paint event, which is set once when rendering an 

image, has access to the graphics surface. Therefore, arrays of latitudes and 

longitudes of the object (lamArr[ ] and latArr[ ] in the listing) must already 

be prepared for this event to be called during the calculation. 

Conclusions. 1. One of the simple ways to solve the rendering 

problem is to display (2)-(3). 

2. For a qualitative solution of the problem of drawing traces, one 

should take into account the features of the graphical surface of the 

programming environment. 

 

Figure 3. Display of the bijective properties of relations (2) and (3) 

on the example of fifty turns 
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KA Deimos-2 

  

The appendix 

Listing 1. 

private: System:: Void pictureBox5_Paint (System:: Object ^ sender, 

System:: Windows:: Forms:: PaintEventArgs ^ e) { 

       long index=0; 

  int x, y, h, w=0;//co-ordinates on a card And the sizes of graphic 

area 

    //Visualization 

    w=pictureBox5-> Width; 

    h=pictureBox5-> Height; 

    while (index <=CountArr) 

    { 

     if (lamArr [index] <=180) 

    { 

     x =. 5*w * (1+lamArr [index]/180); 

    } 

    else 

    { 

     x =. 5*pictureBox5-> Width * (lamArr 

[index]/180-1); 

    } 

    y=h * (90-latArr [index])/180;   

 

    if (CI == 0)//СI=color index 

    {  //if not indignant case - a draw-

ing red 

  e-> Graphics-> FillRectangle (System:: Drawing:: Brushes:: Red, x, 

y, 2,2); 

    } 

    else 

    { 

     //if an indignant case - a drawing black 

  e-> Graphics-> FillRectangle (System:: Drawing:: Brushes:: Black, 

x, y, 2,2); 

    } 

       index ++; 
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    } 
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Анотація. Стаття присвячена зведенню транспортних комуніка-

цій на Місяці для використання під час пересування космонавтів по його 

поверхні та будівництва промислово-дослідної бази на Місяці за техно-

логією 3D-друку з використанням місячного ґрунту – реголіту. 

Ключові слова: база на Місяці, планетоходи, транспортні кому-

нікації, 3D-друк, місячний ґрунт. 

 

Abstract. The article is devoted to the construction of transport com-

munications on the Moon for use during the movement of astronauts on its 

surface and the construction of an industrial-research base on the Moon using 

3D printing technology using the lunar soil - regolith. 

Keywords: base on the Moon, spacecraft, transport communications, 

3D printing, lunar soil. 

 

Постановка проблеми. Зараз людство наблизилося до вирішення 

питання освоєння космосу та планет. Місяць, як найближчий об'єкт 
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сонячної системи, є полігоном для відпрацювання нових космічних 

технологій безпосередньо пов'язаних зі створенням на Місяці постійно 

діючої бази та розробки корисних копалин. 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]. Для 

переміщення техніки та космонавтів по поверхні Місяця потрібні 

спеціальні коштовні транспортні засоби або зведення транспортних 

мереж для руху по ним спрощеного за конструкцією транспорту.  

Мета дослідження. Розробка пропозицій обладнання для будів-

ництва транспортних мереж на Місяці. 

Виклад основного матеріалу. На начальному етапі створення мі-

сячної бази її елементи будуть доставлятися із Землі. Після зведення 

модулів, які будуть забезпечувати перебування людини на Місяці, необ-

хідно створення виробничих і житлових модулів місячної бази (рис. 1) з 

використанням місцевих ресурсів [3, 4, 5]. Це пов'язано з високою ці-

ною доставки корисного вантажу на поверхню Місяця. З огляду на схо-

жість місячних (морський реголіт) і земних гірських порід, розвиток 

місячної будівельної індустрії може відбуватися із застосуванням тех-

нологій використовуваних на Землі [6]. Це використання 3D-принтера 

для створення блоків з місячного ґрунту (наплавленням місячного ґрун-

ту за допомогою сонячної енергії на нарощувану поверхню) та кам'яне 

лиття (отримуємо високотемпературний матеріал стійкий до космічної 

радіації і мікрометеоритів). 

  

а б 
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Рис. 1. Проєкти промислово-дослідних баз: 

а – на Місяці; б – на Марсі; в – ДП «КБ «Південне»; г – ДВНЗ ПДАБА 

Для реалізації цих технологій, а також для переміщення космона-

втів по поверхні Місяця та різноманітних вантажів передбачається ви-

користання спеціальних видів транспортних засобів – планетоходів 

(рис. 2), які  повинні відповідати ряду вимог: 

- бути маневреними та мати власну ходову частину, що дозволяє 

долати перешкоди рельєфу місцевості та розташовувати його в захисних 

спорудах при зберіганні; 

- бути універсальними та адаптуватися до зміни технологічних 

режимів роботи (транспортування різних видів вантажів, можливість 

встановлення додаткового обладнання); 

- мати дистанційне керування та автономне джерело живлення. 

Ходова частина планетоходів повинна забезпечити надійну робо-

ту цих систем з метою стійкого положення обладнання. Аналіз пропо-

зицій та використання на Місяці й Марсі планетоходів показав, що най-

більш поширеними їх ходовими частинами є колісні та гусеничні рушії. 

У конструкціях планетоходів передбачається виконання ходової части-

ни у вигляді коліс з незалежною їх підвіскою відносно платформи 

(рис. 2, б), що дозволяє пересуватися цим засобам по перешкодам. У 

конструкціях планетоходів модульного типу ДП «КБ «Південне» 

(рис. 2, г) передбачається встановлення необхідної кількості рушіїв. За 

пропозиціями ДП «КБ «Південне та ДВНЗ ПДАБА планетоходи доціль-

но оснащувати різними видами робочого обладнання. 
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а б 

  
в г 

Рис. 2. Варіанти виконання планетоходів: 

а, б, в, – колісного типу; г – модульного типу 

Конструкції планетоходів унікальні та потребують значних ви-

трат на їх виготовлення та доставку на планети. Тому доцільно викорис-

товувати більш прості конструкції за рахунок створення на планетах 

систем транспортних комунікацій (доріг). 

Зведення транспортних комунікацій починають з їх проєктування 

на місцевості, розробки плану робіт (рис. 3, а) та планують поверхню 

(рис. 3, б). В залежності від вимог до доріг, вони можуть мати тільки 

сплановану та ущільнену поверхню або з дорожнім покриттям, яке ук-

ладають за технологією 3D-друку (рис. 3, в). Причому у якості будіве-

льного матеріалу використовують місячний ґрунт – реголіт. 

Відповідно до розробленого плану та схеми робіт (рис. 3, а), роз-

робка реголіту Зn на дорогах ВДn доцільніше за умови незначного манев-

рування ківшевих машин. При цьому перевагу мають навантажувачі, які 

можуть найближче під’їхати, як до реголіту Зn, так і до транспортних 

засобів ЕТ . Реголіт може розроблюватися навантажувачами ГНЗ з різних 

доступних сторін. Розвантаження виконується у транспортні засоби ЕТ 

(самоскиди), які вивозять реголіт у напрямку будівництва дороги СП. У 

разі необхідності, реголіт може накопичуватися на тимчасових складах-
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майданчиках СМк (СМ1 та СМ2), розташованих за межами доріг ВДn., а 

потім транспортуватися до місця його використування. 

 
а 

  
б в 

Рис. 3. Планування та організація робіт по зведенню  транспортних 

комунікацій в умовах Місяця: 

а – схема робіт: А – будівельний майданчик; n – кількість майданчиків; 

Б – база; В – наявність транспортних мереж; Д – кількість доріг; Г – 

засоби механізації; НЗ – навантажувачі; Е – самоскиди; т – кількість 

самоскидів; 

З – розробка реголіту; СМ – склад-майданчик реголіту; к – кількість 

складів; СП – напрям будівництва доріг; 

б – планування поверхні; в – зведення покриття 3D-друком 

Відповідно до запропонованих технологічних схем розробки ре-

голіту розроблене робоче обладнання колісних або гусеничних плане-

тоходів, оснащених ковшевими та захватними пристроями [7]. Після 

використання принтерів їх встановлюють в захисні споруди для запобі-

гання від зовнішніх впливів (метеоритів). 

Висновки.  



Аерокосмічна освіта молоді та вузівська 
наука 

138 
 

1. Для пересування космонавтів та зведення промислово-

дослідної бази на Місяці доцільне будівництво транспортної мережи. Це 

дозволить значно скоротити витрати на проєктування, виготовлення та 

доставку планетоходів. 

2. У якості технологічного обладнання для будівництва транспор-

тних комунікацій розроблені мобільні пристрої з власною ходовою час-

тиною та спеціальним робочим обладнанням. 
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Анотація. Для оптимального і ефективного рішення задач наві-

гації в ракетно-космічній техніці необхідно забезпечити отримання 

даних від системи навігації з достатньою точністю. Великий вплив на 

точність параметрів навігації має знання початкового кутового поло-

ження на момент початку руху ракети. В даній роботі запропонований 

метод визначення початкових кутів орієнтації ракети за даними чутли-

вих елементів системи навігації, яка побудована на базі інерціальних 

мікромеханічних датчиків (MEMS-датчиків). Запропонований метод 

дозволяє покращити точностні характеристики навігаційної системи. 

Ключові слова: навігація, система навігації, початкова виставки, 

кути орієнтації, точність, ракетно-космічна техніка. 

 

Abstracts. Data acquisition from navigation system with satisfactory 

accuracy should be provided for the optimum and effective solution of navi-

gation task in the space-rocket technics. Knowing of initial angular position 

in the moment of rocket start of motion has great influence on accuracy of 

navigation parameters. The method of determination of initial angles orienta-

tion of rocket is offered in this work. Data of sensing element of the naviga-

tion system based on inertial micromechanical sensors (MEMS) are used for 

a method. The proposed method allows to improve accuracy characteristics 

of navigation system. 

Key words: navigation, navigation system, initial angular position, 

orientation angles, accuracy, space-rocket technics. 

 

Сучасні тенденції розвитку ракетно-космічної техніки передба-

чають зменшення габаритних, вагових та вартісних характеристик наві-

гаційних приладів. При розробці сучасних систем навігації найбільш 

повно задовольняють вказаним умовам безплатформенні інерціальні 
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навігаційні системи (БІНС) з чутливими елементами, які виконані по 

МЕМС-технології.  

Однак, існує низка проблем, а саме, з одного боку, спостерігаєть-

ся повна відсутність конкурентоздатної бази вітчизняного виробництва, 

а з іншого – елементи, що виробляються за кордоном, окрім високої 

вартості, повністю знаходяться під контролем їх розповсюдження і від-

сутні у вільному продажу. Застосування електронних компонентів ши-

рокого використання класу Industry при зниженні вартості, габаритів та 

маси апаратури БІНС призводить до зниження їх точностних показни-

ків. Однією із актуальних задач є підвищення точностних характеристик 

вказаних БІНС. 

Визначення кутового положення ракети під час підготовки до за-

пуску має великий вплив на точність роботи системи навігації. 

В даній роботі пропонується метод визначення початкового куто-

вого положення ракети з системою навігації в якості навігаційного при-

ладу (НП), який було побудовано на базі інерціальних MEMS-датчиків. 

Отриманий метод визначення початкового кутового положення ракети 

може бути використаний при розробці алгоритмів для конкретного ви-

робу. 

Дослідження проводилось на базі даних випробувань НП мето-

дом математичного моделювання з використанням спеціального про-

грамно-математичного забезпечення.  

При моделюванні використовувались наступні системи коорди-

нат: 

 географічна система координат (ГСК) OXgYgZg – вісь ОХg ле-

жить у площині горизонту і направлена на північ, вісь ОYg направлена 

вздовж істинної вертикалі угору, вісь OZg направлена на схід. 

 зв’язана з система координат (ЗСК) OXYZ – жорстко зв’язана з 

ракетою. Початок координат О співпадає з центром мас ракети. Вісь ОХ 

направлена по повздовжній вісі до носку ракети. Вісь ОY лежить у 

площині стабілізації I–III (додатній напрямок від І до ІІІ). Вісь OZ ле-

жить у площині стабілізації ІІ–IV (додатній напрямок від ІІ до ІV). 

Вхідною інформацією є дані з НП у ГСК, отримані під час випро-

бувань: 

 проекції уявного прискорення aXg, aYg, aZg, отримані з 

акселерометрів НП; 

 проекції абсолютної кутової швидкості ωXg, ωYg, ωZg, 

отримані з датчиків кутової швидкості (ДКШ) НП. 

Дані з НП були отримані з наявністю нескомпенсованих похибок.  



Екологія та космос 

142 
 

Для оцінки похибок визначення кутів орієнтації моделювання 

проводилося з даними шести варіантів положення НП, яке обумовлю-

ється напрямком дії вектору прискорення сили тяжіння уздовж осі НП у 

ГСК. Дані для кожної із осей НП визначалася шляхом послідовного 

запису показань чутливих елементів (акселерометрів, ДКШ) у положен-

нях робочої осі угору та донизу відповідно для кожної з осей у статич-

ному положенні. При цьому одна з неробочих осей була спрямована 

спочатку на північ, а потім на південь. Таким чином, вимірювання про-

водились для випадків, коли кожна з трьох осей була спрямована угору, 

на північ та на південь, відповідно. Під робочою віссю розуміється ось 

приладу, що направлена угору, або униз, навколо якої здійснюється 

обертання. 

Для виключення впливу випадкових відходів нуля чутливих еле-

ментів НП під час запуску на результати досліджень упродовж 10 се-

кунд знаходилось математичне очікування для даних з акселерометрів 

та ДКШ. Отримане математичне очікування вираховувалось із всіх да-

них НП.  

Для визначення проекцій вектору прискорення сили тяжіння на 

осі ЗСК формується матриця направляючих косинусів від ГСК до ЗСК 

шляхом поворотів на кути: 

 при дії вектору прискорення сили тяжіння уздовж осі Х 

з послідовністю «рискання-тангаж-крен»; 

 при дії вектору прискорення сили тяжіння уздовж осей 

Y та Z з послідовністю «рискання-крен-тангаж». 

Із даних акселерометрів визначаються кути крену та тангажу. 

Орієнтація ракети в каналі рискання визначається із даних як акселеро-

метрів, так і ДКШ. Отримані кути орієнтації ракети наведені на рисун-

ку.  

Перевірка результатів, отриманих за допомогою запропонованого 

методу визначення початкового кутового положення ракети, проводи-

лася шляхом математичного моделювання з інтегруванням методом 

Рунге-Кутти інформації з ДКШ НП по кутам крену, тангажу та рискан-

ня. Дані моделювання наведені на рисунку. 
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Рисунок – Кути крену, рискання та тангажа, що були отримані за 

методом визначення початкового кутового положення ракети та за ма-

тематичним моделюванням для варіанту ось Y угору. 

 

На рисунку видно, що запропонований метод визначення почат-

кового кутового положення ракети дозволяє отримати кути орієнтації, 

які наближаються до нульових значень при відсутності руху ракети.  

Значення відхилення кутів крену, рискання та тангажа від номі-

нальних значень (похибки), що були отримані за допомогою запропоно-

ваного методу для усіх варіантів положення НП, наведені у таблиці.  



Екологія та космос 

144 
 

Аналіз отриманих результатів показав, що розрахункові значення 

кутів для всіх випадків не перевищують значень: «найбільш імовірне 

значення» плюс три «відхилення», наведених у таблиці. 

Таблиця – Похибки кутів орієнтації ракети   

 
 
Необхідно відзначити, що для запропонованого методу визна-

чення кутів орієнтації ракети не потрібні додаткові початкові дані. Дос-

татньо лише даних з чутливих елементів НП. У методі не використову-

ються додаткові математичні операції (наприклад інтегрування), що 

значно зменшує накопичення похибки (рисунок). 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що за-

пропонований метод, реалізований у спеціальних алгоритмах, дозволить 

покращити точностні характеристики НП, побудованого із використан-

ням інерціальних MEMS-датчиків.  
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Анотація. Технології дослідження Землі та Всесвіту за допомо-

гою космічних апаратів вимагають переходу на принципово нові пара-

дигми пізнання світу. Одна з них - парадигма перегляду структури реа-

льності та людини в ній з позиції взаємозв'язку квантової фізики та ква-

нтової психології. Оскільки свідомість і матеріальна реальність пов'яза-

ні, якість матеріалу думки впливає на якість подій реальності, потрібно 

навчитися вимірювати взаємозв'язок квантової психології та несвідомо-

го, що творить думки, які змінюють реальність. Для чого доведеться 

вирішити низку завдань, перерахованих у цих тезах. На основі рішень 

можна буде створити теоретичні підходи до нових можливостей спосте-

режень за Землею та Всесвітом за допомогою космічних апаратів. Це 

можна реалізувати тільки при розробці революційної, квантової паради-

гми приладобудування, яка різко розширює можливості вимірювальної 

апаратури і для космічних апаратів, і для наземних досліджень, а також 

для їх спільної роботи. 

Annotation. Technologies for studying the Earth and the Universe 

with the help of spacecraft require a transition to fundamentally new para-

digms of understanding the world. One of them is the paradigm of revising 

the structure of reality and the person in it from the standpoint of the relation-

ship between quantum physics and quantum psychology. Since conscious-

ness and material reality are conjugated, the quality of thought material af-

fects the quality of reality events. We need to learn how to measure the rela-

tionship between quantum psychology and the unconscious, which creates 

thoughts that change reality. To do this, it is necessary to solve a number of 

problems listed in these theses. Based on the solutions, it will be possible to 
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create theoretical approaches to new possibilities for observing the Earth and 

the Universe with the help of spacecraft. This can only be realized with the 

development of a revolutionary, quantum paradigm of instrumentation, which 

dramatically expands the capabilities of measuring equipment for both space-

craft and ground-based research, as well as for their joint operation. 

 

Сучасних діапазонів спостережень за Землею і Всесвітом стає 

мало, оскільки простір, час, як і сама людина, містять багато не дослі-

дженого [1,3,4]. 

Серед нових галузей знань, що дозволяють змінити концепцію 

вимірювальної апаратури для космічних апаратів – квантова психологія, 

що досліджує здатність людської свідомості змінювати реальність за 

допомогою мислеформ. Квантова фізика та психологія розглядають 

свідомість невіддільною від існуючої реальності. [6]. 

В основі квантової психології лежить твердження: людина, поси-

лаючи в простір уявний імпульс, взаємодіє з усією енергією простору 

навколишнього світу, а світ дзеркає цей імпульс людині. Так формуєть-

ся дійсність. Вивченням цього впливу та взаємопроникнення та  займа-

ється квантова психологія. Квантова фізика та свідомість взаємопов'яза-

ні. Свідомість та матеріальна реальність пов'язані і якість матеріалу 

думки впливає на якість подій реальності. Потрібно навчитися вимірю-

вати взаємозв'язок квантової психології та несвідомого, що творить 

думки, які змінюють реальність. 

Завдання, які доведеться вирішувати цим шляхом. 

1. Завдання пізнання та приладового виміру інтуїції. Залежно 

від того, на яку частоту налаштована психіка людини, такі події відбу-

ваються в її житті. Тобто спостерігач формує реальність. 

2. Завдання пізнання та приладового виміру мислеформ реа-

льностей. Прилади повинні мати потенціал, що дозволяє зчитувати 

параметри матриці матеріалізації, що знаходиться в несвідомому конк-

ретної людини [5].  

Матриця – це шаблон [8]. Це рефлексивний світоглядний ком-

плекс, як неусвідомлених установок, якою переломлюється навколишня 

реальність. Все у світі – це, за Шопенгауером, рух волі. У суперголог-
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рамі Всесвіту, за Девідом Бому, минуле, сьогодення та майбутнє  згор-

таються та існують одночасно. Тобто, часу немає. Є лише зараз. Д. Бом 

стверджує, що неможливо виміряти та проаналізувати світ за окремими 

та самостійно існуючими частинами. Але, якщо немає часу, то не може 

бути причини та наслідки – як процесів у рамках лінійних зв'язків. Тоді 

що ми маємо вимірювати? Чи не лінійність [2, 7]. 

3. Завдання пізнання та приладового виміру меж між живим і 

не живим, між доступною та прихованою реальністю. Всі об'єкти у 

Всесвіті, згідно з квантовою теорією, безперервно і миттєво взаємопо-

в'язані, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані один від одно-

го. 

Згідно з квантовою психологією, існує прихований шар реальнос-

ті, що формує єдине інформаційне поле. У ньому є всі знання. Про все. З 

давніх-давен існували технології, що дозволяють її читати. Відповідно 

до поглядів квантових психологів, доступна реальність містить об'єкти, 

прихована реальність – ядра атомів і самі атоми. Ці реальності переплі-

таються та взаємодіють. Використовуючи можливості програмування 

себе, індивід може змінювати реальність. Що має вимірювати прилад, 

якщо індивід перепрограмує реальність? 

4. Завдання пізнання та приладового виміру свідомості та об-

разів, які вона створює, а індивід проектує їх у навколишній світ. 

Образи підпорядковуються вимогам, які виходять зі свідомості. У сві-

домість потрапляють вже змінені образи. Прилади мають уміти ці про-

цеси реєструвати. 

5. Завдання пізнання та приладового виміру всієї ієрархії 

структур організмів, структур фізичних та польових. 

6. Завдання пізнання та приладового виміру справжніх умов 

існування життя. Наявність атомно-молекулярного тіла не є необхід-

ною умовою життя. Кожне квантове тіло має структуру, порівнянну за 

складністю з молекулярним тілом. Звідси – знову питання про прилади. 

Яких? Прилади зовнішні (на космічних апаратах і Землі) мають у разі 

перетворитися на прилади внутрішні, у структурі свідомості? Це питан-

ня слід дослідити. 
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7. Завдання пізнання та приладового виміру форми як згуще-

ної порожнечі. За А. Ейнштейном, всесвіт складається з порожнечі, а 

форма - порожнеча, що згущує. Іншими словами, все складається з одні-

єї й тієї ж речовини. 

Форма - це не що інше, як порожнеча, а порожнеча - не що інше, 

як форма. Все складається з однієї і тієї ж речовини або порожнечі. Фі-

зичні та не фізичні реальності збігаються. Прилади повинні працювати в 

діапазонах збігу фізичного та нефізичного світів, у режимі переходу 

трансцендентних світів у діапазон матеріального світу і - навпаки. 

8. Завдання пізнання та приладового виміру процесів отото-

жнення людини і того, що вона спостерігає. Річ не може спостерігати 

саму себе. Річ, тотожна сама з собою (а прилад повинен ототожнитися в 

об'єкті вимірювання за рядом показників), не може бачити себе, тому 

що вона збігається з собою, ніяк не може мати позицію в осторонь себе, 

щоб з неї спостерігати себе. Спостереження за допомогою приладу і 

знання (думка) про щось передбачає поділ між нами і вами. Деякі нази-

вають це присутністю внутрішнього я, суттю, істотою. 

9. Завдання пізнання та приладового виміру того, що знахо-

диться в зоні відповідальності конкретної думки, а також того, що в 

паузі після неї. Тобто того, що існує в зоні відповідальності другої 

думки, яка змінила першу? Тобто пізнати, який простір потрібно вимі-

рювати? І навіщо? 

Простір між двома думками – це неявний лад Д.Бома. Самі ж ду-

мки – очевидний порядок Бома. 

10. Завдання пізнання та приладового вимірювання міри змі-

ни того, що спостерігач бачить. Нова фізика стверджує, що спостері-

гач не може спостерігати, не змінюючи того, що він бачить. Прилад на 

космічному супутнику або міжпланетній станції, а також на Землі змі-

нює те, що вимірює, але з іншої причини через втрату показників при 

вимірюванні. Що ми бачимо, покладаючись на прилади космічного 

моніторингу? 

11. Завдання пізнання та приладового виміру точки нуля – 

точки спостереження. Серцевина досліджень точки нуля у вивченні 

природи реальності була сформульована на знаменитих копенгагенсь-
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ких дебатах квантових фізиків: 1. Коли немає спостереження, немає 

реальності; 2. Спостерігач створює дійсність. Спостереження створює 

спостережуване. Яка у своїй роль наукових приладів? Чи беруть вони 

участь у створенні чогось? Тут, як і раніше, мова про мислеформи. Точ-

кою нуля у квантовій  психології є «знавець та спостерігач». Вона існує 

на цьому рівні. Коли спостерігач створює думку і зливається з нею, він 

втрачає здатність бачити, що ця частка переконання має межі. Це лише 

самостійно створена система переконань. У ній ми вважаємо, що реаль-

ність, яку ми створюємо, є істиною. І всі приладові виміри  виїдемо 

тільки для цієї реальності, увійшовши в спотворення, що говорить: в 

основі нашого переконання – те, що я відчуваю, має бути істиною. Коли 

спостерігач вирішує, що реальність є істинною, він прагне підтримувати 

цю реальність знову і знову. За Т.Тулком, точка нуля передує пізнанню 

та злиттю з пізнаним. 

12. Завдання пізнання та приладового виміру самого життя, а 

не вражень від нього. Ми бачимо та вимірюємо тільки наші враження! 

Всі  прилади нашого часу ґрунтуються на бажанні догодити враженням. 

Важливо враховувати принцип невизначеності В.Гейзенберга: реаль-

ність створюється спостерігачем, а мовою квантової психології ми ство-

рюємо наше власне переживання і інтерпретуємо суб'єктивну реаль-

ність. То що тоді ми вимірюємо сучасними приладами? 

13. Завдання пізнання та приладового виміру голографічності 

реальності та відповідних танців частот. По  Прибраму, усе пов'язано 

з усім, а й кожен окремий мозок має системи налаштування, з допомо-

гою яких переводить світло в голографічний образ. Об'єктивна реаль-

ність голографічна і її можна вважати не більше ніж частотним інтерва-

лом. З'являється танець (танці) частот. Наш мозок діє за тими ж голог-

рафічними принципами, що й танець частот. Він здатний перетворюва-

ти всі картини того, що сприймають як реальність. У цій новій фізиці 

немає місця ні для поля, ні для матерії, тому що поле, за Ейнштейном, – 

це завжди матерія. Ніщо (порожнеча) стискається і стає так званою 

істиною; ніщо (порожнеча) стискається і стає так званою брехнею. Фо-

рма - це стисла порожнеча, порожнеча - це форма. Як це все вимірювати 

приладами? 
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14. Завдання пізнання та приладового виміру квантової сві-

домості. Ми знаходимося в квантовій свідомості і є квантовою свідомі-

стю, навіть якщо ми не знаємо про це. У квантовому розумінні ніщо 

нічого не робить з нічим, і навіть це неправда: квантова свідомість є і 

квантової свідомості немає. 

Сучасна психологія цікавиться переднім планом. А квантова пси-

хологія цікавиться тлом, і знанням того, що передній план – це тло, а 

тло – це передній план. 

Вимірювати приладами свідомість як порожнечу, що згущує, і 

порожнечу як розряджена свідомість означає вимірювати не двоїсту (не 

явну), двоїсту (явну) природу Всесвіту. Зрештою, неявне – це явне, явне 

– не явне. Свідомість – це спостерігач і спостерігається, знаючий і ві-

доме, що переживає і переживається. Поняття існування і існування 

немає і немає у порожнечі, лише у свідомості. Свідомість – це згущена 

порожнеча, а порожнеча – однакова свідомість - тобто свідомість без 

різниці. 

За допомогою свідомості можна сформулювати я, яке може ска-

зати існування абсолютної реальності. Коли немає свідомості, а лише 

порожнеча, немає абсолютної реальності, тому що немає окремого я, 

яке могло б сказати про існування абсолютної реальності. Це – квантова 

сила, яку потрібно вимірювати приладами майбутнього. Сила чи ідея, 

що міститься в порожнечі і складається з порожнечі, служить порожнечі 

як засіб і спосіб пізнати себе: свідомість. Саме ці квантова сила, свідо-

мість (що складається з порожнечі) будують та демонтують думки, по-

чуття, емоції і навіть я, яке ми навмання називаємо собою. 

Висновок. 

Теоретичні підходи до нових можливостей спостережень за Зем-

лею та Всесвітом за допомогою космічних апаратів повинні спиратися 

на досягнення квантової фізики та квантової психології. Це можливо 

тільки при розробці революційної, квантової парадигми приладобуду-

вання, яка різко розширює можливості вимірювальної апаратури і для 

космічних апаратів, і для наземних досліджень, а також для їхньої спі-

льної роботи. 
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Анотація. Нові покоління вимірювальної апаратури для дослі-

дження Землі та Всесвіту, що розміщуються на космічних апаратах, 

підійшли до необхідності врахування досягнень у галузі квантової фізи-

ки та кантової психології. Одне із завдань на цьому шляху - визначення 

номенклатури об'єктів і процесів, що підлягають виміру з космосу за 

допомогою нових підходів, які мають базуватися на створенні приладів, 

пов'язаних із керованою квантовою свідомістю. Вони виведуть наші 

уявлення про світ на принципово новий рівень.     

Annotation. New generations of measuring equipment for the study 

of the Earth and the Universe, placed on spacecraft, have approached the 

need to take into account the achievements in the field of quantum physics 

and Kantian psychology. One of the tasks on this path is to determine the 

nomenclature of objects and processes to be measured from space using new 

approaches, which should be based on the creation of devices associated with 

controlled quantum consciousness. They will bring our understanding of the 

world to a fundamentally new level.       

 

Нові покоління вимірювальної апаратури для дослідження Землі 

та Всесвіту, що розміщуються на космічних апаратах, підійшли до не-

обхідності врахування досягнень у галузі квантової фізики та кантової 

психології. Одне із завдань цьому шляху - визначення номенклатури 

об'єктів і процесів, які підлягають виміру з космосу з допомогою нових 

підходів. 
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Відомо, що в квантовій фізиці діє принцип Гейзенберга: якщо є 

квантова частка, то будь-якої миті часу можна з впевненістю вказати 

або на те, де вона знаходиться, або як вона рухається, але не обидва 

параметри одночасно. Координата частки та її імпульс підпорядковані 

принципу невизначеності. Це - фундаментальний закон природи. Він 

проявляється усім масштабних рівнях проявленого світу. 

Звідси випливає, що при створенні вимірювальної апаратури для 

космічних апаратів важливим супутнім моментом буде психометрична 

характеристика творця приладу та оператора, який його обслуговувати-

ме на Землі та (або) на орбіті. Психометрія людини визначатиме прин-

ципово нові області застосування приладу та його можливості в цілому, 

дослідженням яких потрібно займатися. 

Впевненість у цьому вселяє практичний досвід низки фахівців, 

включаючи В.В. Воробйова - одного з авторів цих тез, які вели пошуко-

ві, моніторингові та інші дослідницькі роботи так званими альтернатив-

ними технологіями, домагаючись високих результатів у рамках комер-

ційних договорів з різними державними та приватними структурами - 

від військово-морського флоту України, макроуправлінських, макро-

стратегічних та інших, до малих приватних інтересів окремих фізичних 

осіб. Роботи проводилися в діапазоні з 1989 по 2014 роки, а за деякими 

аспектами – епізодично та пізніше [1-4], у різних регіонах України та за 

кордоном, включаючи країни Західної Європи. Альтернативні техноло-

гії дозволили керівникам деяких заводів, фірм, адміністрацій міст та 

інших структур швидко, за дні, тижні чи місяці вирішити те, що не ви-

ходило вирішити роками чи навіть десятиліттями. 

У результаті виявлено принципово нові властивості нашого світу, 

які можуть призвести до чергової трансформації наших знань. І, як на-

слідок, до нового розуміння питання про прилади, які мають вимірюва-

ти «щось». Вони повністю пов'язані з можливостями другий квантової 

революції, пережитої наукою. Вона дозволяє за новим «керувати» сере-

довищем. Управляти у квантовому світі – це означає використовувати 

такі стану матеріальних об'єктів, які нам «вигідні» з погляду виміру 

описуючих  їх величин. Саме на цьому побудовано квантову метроло-

гію та екстрасенсорику, яка в цьому випадку буде стартовим маркером, 
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від якого можна цілеспрямовано шукати параметри того, що потрібно 

вимірювати за допомогою новостворених приладів майбутнього. Кван-

това метрологія та екстрасенсорика об'єктивно пов'язані з процесами 

інтерференції, що охоплює всі масштабні рівні фізичної реальності та 

дозволяє створити нове розуміння інтерферометрії з урахуванням сві-

домості оператора приладу. Свідомості, що є об'єктом квантової психо-

логії та підлягає обліку у квантовій психометрії. 

Однією з важливих якостей інтерференційних явищ, які можна 

використовувати в приладах нових поколінь, є фрактальність. У просто-

рі інтерференції (голограмі) вона створює повторюваність всіх якостей 

будь-якого цілого об'єкта в будь-якому фрагменті цього фізичного об'є-

кта, що не вцілів у початковій геометричній формі та розмірі. Цей мо-

мент безпосередньо пов'язаний із точністю вимірювання. 

Назвемо лише деякі з прикладних напрямів пошуку та вимірю-

вання об'єктів у просторі, що ґрунтуються на вище сказаному, які рані-

ше не застосовувалися, але обіцяють великі перспективи при викорис-

танні приладів нового покоління на основі взаємодії з енергоінформа-

ційними процесами. Усі приклади – з практики виконання договірних 

робіт В.В. Воробйова, що дають змогу побачити вектори підходів до 

нових приладів для космічних апаратів. 

1-й напрям: пошук зниклих об'єктів та вимірювання їх просторо-

вих та інших параметрів на основі уцілілого фрагмента малої величини. 

У цьому випадку діє принцип: будь-який фрагмент об'єкта, що колись 

існував, на енергоінформаційному рівні самодобудовує себе до цілого 

об'єкта і виявляє всі його властивості так, як якби тут знаходився спра-

вжній об'єкт. 

Напрямок виявлено та вивчено при пошуку торпед (1994, 1995, 

2004), що затонули в Чорному морі в результаті невдалих технічних 

випробувань, що проводяться  феодосійським заводом  «Гідроприлад» 

(пос. Орджонікідзе). Щиток від торпеди, що відстрілюється для викиду 

гумового «мішка», що заповнюється газом з метою утримання торпеди 

на плаву (після завершення її руху по воді після випробувального пост-

рілу), тонув, і на дні створював навколо себе на енергоінформаційному 

рівні повну торпеду, яка одразу виявлялася методами екстрасенсорики. 
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Схожим чином знаходилися і торпеди, що збереглися фізично, 

але затонули при випробуванні; вони стропилися за допомогою підвод-

ного апарату «Лангуст» і піднімалися на палубу «Дослідного судна-6» 

для подальшого повернення на завод. 

Виявлено 4 варіанти енергоінформаційного сприйняття об'єктів 

пошуку на дні моря, точки кладки яких на ґрунт не знаходилися  за 

допомогою технічних пошукових приладів (гідролокаторів та інших), 

але можуть фіксуватись приладами нового, енергоінформаційного  по-

коління: 1. у режимі «вся торпеда навколо щитка»; 2. лише «щиток»; 3. 

торпеда, що повністю збереглася, але з відстріленим від неї щитком; 4. 

гідролокатори не «брали» об'єкт у зв'язку з тим, що він був повністю 
засипаний пілетом. Однак, виходячи в режим зміненого стану свідомос-

ті, оператор-екстрасенс відразу знаходив такий об'єкт без технічних 

приладів. в діапазонах, для роботи з якими приладів поки що не створе-

но.  Усі ці роботи велися на глибинах від 300 до 500 метрів. Включали 2 

базові етапи: 1-камеральний, до поїздки на море: зчитування інформації 

з карт та космічних знімків; 2-натурний пошук за координатами, вияв-

леними під час робіт із картами. Камеральна робота з картами давала як 

координати, а й точний зовнішній вигляд об'єкта пошуку. Якщо це чи-

тала людина-сенсетив без приладів, значить можна прочитати і новими 

приладами, які  треба створити. 

Цей напрямок пізніше перевіряли ще раз для багатьох сухопут-

них ситуацій. 

2-й напрямок: пошук, знаходження та дослідження давно зниклих 

наземних будівель, та археологічних підземних об'єктів, що не спостері-

гаються візуально. За допомогою оператора – сенсетива викреслювали-

ся плани об'єкта, місце його знаходження у географічному просторі та 

його об'ємні параметри – поверховість, геометричні абриси тощо. Мож-

на прочитати та сфотографувати у просторі навіть сцени подій, які тут 

відбувалися в давнину. Незалежно від століття. (За принципом: минуле, 

сьогодення та майбутнє існують одночасно; об'єкта вже немає, але він 

досі є; об'єкта ще немає, але він уже є ). Не складно уявити і безліч ін-

ших пошукових завдань, які вирішуються таким чином. Від пошуку 

корисних копалин до планограм фізичної локації історичних процесів 
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різного масштабного рівня, якщо з них не вціліло інформації, чи вона 

спотворена минулі століття. Або виникне в майбутньому. За кордоном 

вже відомі спроби створення приладів для читання цих ефектів. 

3-й напрям: моніторинг умонастроїв людей як на ті чи інші еко-

номічні, політичні та інші процеси у суспільстві. Як об'єкти квантових 

методів дослідження служили групи населення на території всієї Украї-

ни та її окремих областей. Робота велася близько 20 років тому в рамках 

моніторингу очікуваних реакцій людей у ході передвиборчої кампанії 

одного із претендентів на пост Президента України. 

За допомогою сенсорних технологій оператора, чия свідомість 

вводилася в резонанс з інформаційною структурою країни, щовечора на 

стіл керівнику Дніпропетровського регіонального штабу оператор давав 

карти, які показували, скільки відсотків населення найближчими днями 

віддаватиме переваги саме цьому претенденту на президентське крісло, 

а не його. конкурентам. Ці дані підтверджувалась у наступні дні. Тради-

ційні прилади не «вміють» читати у просторі умонастрої людей. Але це 

не означає, що такі настрої неможливо реєструвати. Вони цілком підда-

ються скануванню та оцінці навіть без людини. Оскільки мислеформи 

людей, які заповнюють простір над регіоном, можна побачити і за до-

помогою технічних пристроїв. Їх можна вимірювати, у тому числі – 

через сканування. 

4-й напрям: зчитування інформації про явища та процеси з енер-

гоінформаційного поля географічної карти, яка завжди є фракталом 

території, що на ній відображена. Цей напрямок відомий давно і засто-

совується теж часто, але в закритому режимі. Включаючи військові 

навчання у Західний  Європі  та багато іншого. 

Плоска карта над собою та під собою містить будь-яку інформа-

цію про будь-які об'єкти та процеси на даній території. Тобто вона бага-

товимірна та багаточасна. Цей момент для створення приладів майбут-

нього – один із важливих. Питання лише тому, що цю інформацію треба 

вміти зчитувати. Зчитує її людина, зчитують її та прилади. Особливу 

роль для такої роботи відіграють знімки Землі з космосу. Так само, як і 

поверхні інших планет. 
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5-й напрям: зчитування з багатовимірності географічних карт ін-

формації про всі майбутні траєкторії руху будь-яких об'єктів і людей. 

Коли підводний апарат «Лангуст» досягав під час занурення на дно 

Чорного моря ґрунту та починав над ним рух, на штурманській карті в 

енерго інформаційному режимі миттєво «висвічувався» весь його мар-

шрут до точки спливання. 

Щось подібне потім перевірялося на суші по відношенню до лю-

дей, машин, літаків та інших досить різноманітних об'єктів. 

Таким чином, фізичний простір та його карта пов'язує всі проце-

си з фактором «часу». (Купки застосовані у зв'язку з тим, що в квантовій 

фізиці, як відомо, ставлення до поняття «час» - своєрідне. Його нібито і 

немає). 

6-й напрямок: зчитування з багатовимірності карт характеристик 

хрональних потоків, властивих кожній геометричній формі рельєфу та 

русла річки. Напрямок виявлено при розробці теоретичних основ еко-

полісу «Ірій-Сад на Дніпровських порогах» (2008–2019) [2,3,4]. Було 

встановлено, що "хід часу" (швидкість різних процесів) "гальмується" 

або "прискорюється" залежно від геометричної форми рельєфу. І з кож-

ною «швидкістю часу» до резонансу входять лише конкретні геометри-

чні форми будівель, види діяльності людей, психотипи людини, вікові 

групи населення та багато інших параметрів. Геометричні абриси форм 

будівель, що є резонансними з місцем і формуються геометрією низхід-

них і висхідних енергоінформаційних потоків задають активізацію від-

повідної зони кори головного мозку людини (робота велася з лікарями), 

адекватних видам діяльності. Геометрична конфігурація утвореного 

таким процесом будівлі має властивості приймально-передавальної 

антени, що формує ті чи інші за геометричною формою діаграми спря-

мованості, які, у свою чергу, пов'язані частотними характеристиками із 

тими чи іншими параметрами психофізіології людини. Будівлі за такого 

підходу стають симбіотичними об'єктами в процесах прийому, перероб-

ки та передачі речовини, енергії, інформації, імпульсу та цілепокладан-

ня. Що також можна визначати приладами, знаючи квантові підходи до 

цих явищ. У цьому контексті у 2008-2012 р.р. В.В.Воробйовим був за-
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пропонований антенуючий підхід для створення екологічних будівель і 

ґрат генеральних планів екопоселень майбутнього [2,3,4]. 

Виявлено також, що хрональні потоки розшаровуються на пото-

ки, що «течуть із різною швидкістю». Потоки з минулого легко можуть 

виявлятися в хрональних потоках з майбутнього. Виявлено петлі гісте-

резису, в яких інформація з минулого, сьогодення та майбутнього зли-

ваються, її можна «зчитувати», аналізувати та отримувати несподівані 

напрямки прикладного застосування. З цього погляду розробка карт 

земної поверхні з різним «ходом часу» - так само актуальна, як і будь-

які вище описані напрямки вимірювань у просторі. Список напрямків 

великий, його можна продовжувати. 

Створення космічних приладів, що встановлюються на орбіталь-

них станціях та інших апаратах, приладів, що враховують квантову 

психологію і, відповідно - квантові особливості свідомості (без спосте-

рігача немає свідомості; свідомість є спосіб, за допомогою якого поро-

жнеча пізнає себе; свідомість створює реальність), слід зазначити і деякі 

моменти роботи людини, яка є оператором квантової реальності. 

Таким чином, у майбутніх приладах на основі квантових техно-

логій є важливими механізми зчитування інформації. Це повинні бути 

прилади з керованою квантовою свідомістю. Якими вони мають бути? 

Якою має бути їхня квантова метрологія? Це і належить визначити фа-

хівцям, які проектують майбутнє. 

Висновок. 

1. Досягнення в галузі квантової фізики та квантової психології, а 

також численні практичні (офіційні та не офіційні) роботи з їх застосу-

вання для реалізації часом вельми складних завдань, які не вирішуються 

на основі використання традиційних вимірювальних систем та метроло-

гії, дозволяють вважати, що настав час почати розробляти квантову 

метрологію та відповідні прилади на основі квантових явищ і процесів, 

у тому числі свідомості людини, які виведуть наші уявлення про світ на 

принципово новий рівень. 
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ЗНИЖЕННЯ ШУМІВ ВІТРОАГРЕГАТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
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Анотація. Розроблено фізичні і математичні основи генерування 

звука вітроколесом повітряноенергетичного пристрою. Створено 

методику, яка дозволяє розрахувати величину акустичного тиску у 

перших гармоніках та побудувати характеристики направленості. Для 

проведення розрахунків використано програму MathCAD.  

Ключові слова: вітроустановка, шуми, акустика, програма 

MathCAD, характеристики акустичного поля, графіки спрямованості 

акустичного поля. 

 

Abstract. The physical and mathematical foundations of sound 

generation by the wind wheel of the wind energy device have been 
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developed. A methodology has been created that allows you to calculate the 

value of the acoustic pressure in the first harmonics and construct the 

characteristics of directivity. The MathCAD program was used for 

calculations.  

Keywords: wind turbine, noise, acoustics, MathCAD program, 

characteristics of the acoustic field, graphs of the directionality of the 

acoustic field. 

 

Введення. Необхідність використання відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) в економіці розвинених країн обумовлена не лише обме-

женими запасами корисних копалин, а й вимогами зменшення викидів у 

атмосферу парникових газів [1]. Енергетика на основі ВДЕ є однією з 

найперспективніших галузей європейської та світової енергетики. Ви-

користання ВДЕ не супроводжується емісією СО2, що дозволить глоба-

льно знизити масштаби викидів цього газу. Таким чином, використання 

ВДЕ як первинних енергоджерел не приносить додаткового енерговне-

сення до теплового балансу планети. Однак, при розробці вітроенерге-

тичних установок (ВЕП), має вирішуватися проблема забезпечення 

низьких рівнів інтенсивності шумів та забезпечення захисту навколиш-

нього середовища від шумового забруднення. Тому математичне моде-

лювання характеристик акустичних полів у вітроенергетиці є актуаль-

ним завданням. При розрахунку рівнів інтенсивності шумів необхідно 

керуватися вимогами санітарних норм, розроблених в Україні [2, 3, 4]. 

Загальний шум вітроенергетичних установок (ВЕП) визначається ви-

промінюванням звуку її окремих вузлів [5]. Одним з вузлів, що випро-

мінюють звук, є ветроколесо або ротор ВЕУ [6], що є до того ж типовим 

випромінювачем інфразвуку. Кругова частота обертання трилопатевих 

вітроколес ВЕП - 250С та ВЕУ-500 становить 47,6 об/хв. Тим самим 

вітроколеса цих ВЕП генерують у довкілля інфразвук із частотою 2,4 Гц 

[5, 7]. 

Метою роботи є розробка методики та проведення розрахунків 

характеристик акустичного поля гвинта для перших гармонік трилопа-

тевого вітроколеса ВЕП - 250С  з використанням програми MathCAD та 

на основі  розробленої методики дано рекомендації щодо зниження 

шуму вітроколеса. Запропонована оптимальна відстань від джерела 

акустичного випромінювання для даного трилопатевого вітроколеса 

ВЕП – 250С, на якій можна безпечно використовувати вітроустановки. 

Згідно мети у роботі поставлені задачі: 
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1. Провести розробки конструктивних пристроїв, 

що дозволяють знизити рівень шуму; 

2. Розробити: 

– рекомендації із зниження шумів вітроустановок; 

– рекомендації з безпечної експлуатації вітроустановок; 

– пропозиції , щодо розташування вітроустановок згідно рельєфу 

місцевості. 

 

Постановка задачі.  Об’єктом дослідження є шуми, що випромі-

нює ротор вітроенергетичного пристрою ВЕП – 250С, а саме його три-

лопатевого вітроколеса. З вузлів ВЕП саме вітроколесо випромінює 

найбільшу акустичну енергію у навколишню середу. Тому воно є осно-

вним джерелом шуму. Акустичне поле виникає при періодичному впли-

ві обертових лопатей ротора ВЕП на навколишнє середовище. Для опи-

су характеристик такого звукового поля генератора застосуємо теорію 

Л.Я. Гутіна, що описує звукове поле повітряного гвинта [8]. 

На кожен елемент колеса діють дві сили: аеродинамічна сила та 

опір обертальному руху. З законів механіки випливає, що цей елемент, 

своєю чергою, впливає на середу з рівними за величиною та протилеж-

но спрямованими силами. Точки застосування цих сил будемо вважати 

зосередженими в одній площині, так як осьове протяг лопаті дуже ма-

лий в порівнянні з довжинами хвиль перших гармонік. То джерело ви-

промінювання вважатимуться точковим. Вісь вітроустановки вважаємо, 

що вона збігається з віссю ротора. Її позитивний напрямок визначаємо 

від головки вітроустановки в простір. 

Метод розрахунку.  Для створення методики розрахунку вико-

ристовуємо математичну модель, що запропонована Л.Я. Гутіним для 

розрахунків шумів повітряного гвинта літака [9]. Звуковий тиск розра-

ховується за виразом: 

         

(1) 

Дані для розрахунку тиску беремо за вихідні дані, що вказані для 

ВЕП 250-С розробки ДП КБ «Південне» [10]: 
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 m - номер гармоніки,  , де n - кількість оборотів за хви-

лину на валу двигуна, рад/с, n = 46,7 об/хв,  j = 3 - кількість лопатей 

гвинта, R = 10 м - довжина лопаті гвинта, P = 50000 Н - сила аеродина-

мічного опору, M = 7000 Н*м - обертальний момент на валу.  

Математичний розрахунок виконано за допомогою пакету 

MathCad  [11, 12] за таким алгоритмом: 

 Створюємо вектор-стовбець m, який містить 5 значень, від 1 до 

5, що відповідають номерам гармонік. 

 Заносимо у змінну n значення обертів на хвилину, 46,7. 

 Присвоюємо значення 3 змінній j, яка відповідає за кількість 

лопатей у гвинті. 

 До змінної с, яка є швидкістю звуку у повітрі, заносимо значен-

ня 340 м/с. 

 Розраховуємо значення кутової швидкості:   . 

 Розраховуємо значення частоти звуку:  . 

 Розраховуємо значення довжини хвилі:   . 

 Розраховуємо значення відстані, з якої починається дальнє по-

ле:  , та заносимо до матриці r. 

 Занесемо у змінну P сили аеродинамічного опору: 50000. 

 Занесемо у змінну M обертальний момент на валу: 7000. 

 Розрахуємо хвильове число:  . 

 Аргументом функції, яка розраховує тиск, є кут обертання . 

Необхідно задати дискретність зміни кута, початкове та кінцеве 

значення у радіанах. 

У формулу необхідно вставити вбудовану функцію Бесселя. Для 

цього необхідно вибрати меню «Вставка» та підпункт меню «Функція». 

Це також можна виконати за допомогою комбінації клавіш Ctrl + E. У 

діалоговому вікні необхідно в категорії функції вибрати «Бесселя» та 

вибрати Jn, що є функцією Бесселя першого роду m-го порядку. Додана 

функція має два аргументи: m та z. У перший заносимо номер гармоні-

ки, у другий — добуток хвильового числа на довжину лопаті гвинта та 

синус кута прослуховування, цей кут  визначає радіус вектора в площи-

ні де розміщуються діаграма направленості.  
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Створимо ще 4 аналогічні функції для 4-х інших гармонік, змі-

нюючи лише m та r. 

Заносимо усі змінні до формули (1). Наведемо алгоритм та про-

граму розрахунків (див. рис. 1). 

Результати розрахунків. Побудуємо полярний графік (рис. 2) 

для функцій p1, p2, p3, p4 та p5, де p1 — функція для основного тону, а 

p2, p3, p4 та p5 — функції для гармонік основного тону. На рис. 2 зо-

бражений графік функцій звукового тиску для основного тону та його 

гармонік. 

Проаналізувавши графік робимо висновок, що найбільший рівень 

звукового тиску спостерігається для основного тону, менший рівень для 

його другої гармоніки, ще менший для третьої, і так далі. Значення 

трьох останніх гармонік дуже малі в порівнянні з основним тоном та 

другою гармонікою, тому їх не видно на графіку. Тоді розглянемо лише 

основний тон та його другу гармоніку (див. рис. 3). 

Слід зазначити, що при вільному розповсюдженні рівень звуко-

вого тиску буде скорочуватись приблизно на 6 дБ при кожному подво-

єнні відстані від джерела. 

З графіку видно що для основного тону максимальний рівень 

звукового тиску становить 0.065Па, або 70 дБ на відстані 145 метрів, що 

спостерігається при кутах приблизно 132º та 48º, а для другої гармоніки 

максимальний рівень звукового тиску становить 0.0007 Па, або 30 дБ на 

відстані 73 метри, що спостерігається при кутах 122 º та 238º. 

Побудуємо графік залежності звукового тиску в далекому акус-

тичному полі вітроустановки від відстані першої та другої гармоніки в 

дБ див. рис. 4). Відстань задавалась від початку дальнього поля гармо-

нік до 400 метрів. З графіку видно, що для першої гармоніки акустичний 

тиск, що відповідає санітарним нормам [2, 3, 4], починається з відстані у 

255 метрів, а для другої гармоніки на цій же відстані рівень акустичного 

тиску дуже малий З аналізу проведених розрахунків бачимо, що особ-

ливої уваги потребує проблема генерування ротором вітроаустановки 

інфразвукових коливань [13].  
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Рисунок 1 - Алгоритм та програма розрахунку акустичного 

поля гвинта. 
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Рисунок 2 - Полярний графік направленості акустичного поля 

для основного тону та його гармонік. 
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Рисунок 3 - Полярний графік направленості акустичного поля для 

основного тону та його другої гармоніки 
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Рисунок 4 - Залежність звукового тиску (відкладено по осі орди-

нат) від відстані r у далекому акустичному полі при роботі ВЕП 250 С. 

Висновки.  

1. Зроблений переніс фізичної та  математичної моделі шумів 

гвинта літака, що розроблена Л.Я. Гутіним, на моделі шумів роторів 

вітроагрегатів. 

2. Розроблено фізичну та математичну моделі генерування звуку 

вітроколесом ВЕП 250 – С. Проведено розрахунки характеристик акус-

тичного поля вітроколеса. 

3. Виконано розрахунок звукового тиску для кожної з гармонік, 

наведені результати розрахунків на відповідних графіках. Характерис-
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тику направленості акустичних полів на частотах перших двох гармонік 

побудовано з використанням Бесселевої функції. Розрахунки показали, 

що найбільший рівень звукового тиску спостерігається для основного 

тону, менший рівень для його другої гармоніки, ще менший для третьої, 

і так далі, тому значущими є тільки перші дві гармоніки. Максимальний 

тиск для першої гармоніки становить 70 дБ при кутах приблизно 132º та 

48º, а для другої 30 дБ при кутах приблизно 122 º та 238º. Величина 

звукового тиску в далекому акустичному полі в першій та другій гармо-

ніці не перевищує 45 дБ на відстані 255 метрів від вітроустановки, що 

не перевищує допустимих значень, прийнятих за санітарними нормами. 

4. Вітроколесо ВЕП – 250С випромінює найбільше звуку у навко-

лишню середу, тому воно є основним джерелом шуму. Щоб знизити 

шум вітроколеса треба використовувати гвинт більшої довжини, але з 

меншим кутом установки лопаті щодо площини обертання. Це знизить 

кількість обертів, що впливає на рівень акустичного тиску у бік знижен-

ня рівня шумів перших гармонік. 

5. При виборі місця розташування вітроустановки треба врахову-

вати відстань, на якій вона буде розміщена відносно жилого сектору, що 

буде відповідати санітарним нормам. Розрахунки, що виконані у роботі, 

довели, що мінімальна відстань, де низький рівень шумів, - це 255 мет-

рів. 
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УДК 669.715 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ВІ-

ДЛИВОК АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

Н.І. Цокур, Н.Є. Калініна, Я.В. Мороз 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро 

E-mail: monicaa13.06@gmail.com 

 

Анотація. Розглянутий екологічний спосіб отримано шляхом мо-

дифікування нанодисперсними композиціями. Матеріалом дослідження 

є високоміцний алюмінієвий сплав В96Ц1 системи Al-Zn-Mg-Cu. Мік-

ролегуючим і модифікуючим елементом обраний скандій. Вивчено 

діаграму стану Al-Sc, фізико-механічні властивості скандію. Розроблені 

режими термічної обробки сплаву В96Ц1 з 0,3% скандію. Вивчена стру-

ктура і механічні властивості модифікованого сплаву. Проведений ком-

плекс досліджень підтвердив мікролегуючу та модифікуючу дію скан-

дію в Al-розплаві, відпрацьована технологія введення скандію в розп-

лав, оптимізовано кількість Sc. В модифікованих заготовках досягнуто 

подрібнення зерна в 2,5 рази і підвищення  характеристик межі міцності 

і межі текучості сплаву при збереженні пластичності. Встановлення 

технології введення скандію в розплав і температурно-часових парамет-

рів термічної обробки заготовок дозволило отримати дисперсну струк-

туру і високий комплекс механічних властивостей сплаву В96Ц1, що 

являє собою практичну цінність роботи.  

Ключові слова: алюмінієвий сплав; скандій; модифікування; мі-

кролегування; структура; міцнісні властивості. 
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Abstract. The considered ecological method is obtained by modifica-

tion with nanodisperse compositions. The research material is a high-strength 

aluminum alloy B96C1 of the Al-Zn-Mg-Cu system. Scandium was selected 

as a microalloying and modifying element. The state diagram of Al-Sc, phys-

ical and mechanical properties of scandium were studied. Modes of heat 

treatment of the B96C1 alloy with 0.3% scandium have been developed. The 

structure and mechanical properties of the modified alloy were studied. The 

complex of research conducted confirmed the microalloying and modifying 

effect of scandium in the Al melt, the proven technology of introducing scan-

dium into the melt, and the amount of Sc was optimized. In the modified 

blanks, grain grinding was achieved by 2.5 times and the characteristics of 

the strength limit and yield limit of the alloy were increased while maintain-

ing plasticity. Establishing the technology of introducing scandium into the 

melt and the temperature-time parameters of the heat treatment of the blanks 

made it possible to obtain a dispersed structure and a high complex of me-

chanical properties of the B96C1 alloy, which represents the practical value 

of the work. 

Key words: aluminum alloy; scandium; modification; microalloying; 

structure; strength properties. 

 

Після численних теоретичних та експериментальних робіт, прис-

вячених алюмінієвим сплавам та розробці високоміцних сплавів систе-

ми Al-Zn-Mg тривалий час вважали, що подальше підвищення власти-

востей міцності алюмінієвих сплавів неможливе [1]. Проте в останні два 

десятиліття досягнуто успіхів завдяки легуванню сплавів скандієм [5-6]. 

У зв'язку з цим стало можливим подальше підвищення комплексу влас-

тивостей алюмінієвих сплавів та отримання дисперсних структур зі 

зміцнюючими фазами. 

Найбільшою міцністю нині володіють сплави системи Al-Zn-Mg-

Cu. Однак приховані резерви підвищення міцності алюмінієвих сплавів 

закладені у мікролегуванні скандієм та перехідними металами [6]. Мік-

ролегування скандієм дозволило як підвищити міцність і пластичність 

сплавів, а й поліпшити технологічні властивості: зварюваність і оброб-

люваність, і навіть корозійні властивості [2,7].  
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Промислові алюмінієві сплави є багатокомпонентними система-

ми, тому легування скандієм має особливості, зумовлені взаємодією 

скандію з легуючими елементами, що входять до складу сплавів.  

Скандій – хімічний елемент III групи періодичної системи, тем-

пература плавлення – 1540°С, щільність – 3020 кг/м3, поліморфний 

метал. Електронна конфігурація атома скандію відповідає 3d1 4s2. Роз-

чинність скандію в алюмінії становить 0,3% мас., а в лігатурі присутній 

інтерметалід Al3Sc, розміри якого повинні бути не більше 20 нм, щоб 

розчинятися в розплаві.  

Аналіз діаграми стану Al-Sc [1] дозволив встановити що, незнач-

ний температурний інтервал кристалізації (5°С); помітна гранична роз-

чинність 0,4% ваг; пологий ліквідус заевтектичних сплавів. Все це дає 

підставу припустити можливість утворення пересичених твердих роз-

чинів скандію в алюмінії за відносно невисоких швидкостей кристаліза-

ції, близьких до промислових умов отримання сувоїв. Значна гранична 

розчинність при евтектичній температурі різко зменшується зі знижен-

ням температури, що свідчить про можливість зміцнення сплавів за 

рахунок термічної обробки.  

В результаті загартування сплавів системи Al-Sc, що містять 0,3% 

скандію, від температури 620°С різкого охолодження зі швидкістю 

100°С/с і вище не відбувається розпаду твердого розчину з виділенням 

частинок інтерметаліду Al3Sc. У процесі старіння загартованих металів 

виділяються вторинні частки Al3Sc. Оптимальна температура старіння 

становить 300°С. Оскільки в складнолегованих сплавах алюмінію тем-

пература плавлення нижче 600°С, загартування передплавильних тем-

ператур не призводить в цих сплавах до перекладу скандію в твердий 

розчин. Утворення вторинних виділень Al3Sc можливе шляхом старіння 

металу після швидкої кристалізації, також шляхом деформаційного 

старіння [3]. 

Особливість впливу скандію на метали алюмінію пояснюється 

електронною будовою скандію. Істотно більшу розчинність скандію у 

більшості елементів періодичної системи пов'язують зі значно меншим 

значенням атомного радіусу скандію, зумовленого його електронною 

будовою. 
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У роботі [1] встановлено, що сплави системи AlSc мають високий 

ефект штучного старіння. Вивчення кінетики процесу розпаду показало 

пересичення твердого розчину, отриманого при кристалізації аналогічно 

старіння металу після загартування. Під час розпаду твердого розчину 

скандію в алюмінії виділяються частинки стабільної фази Al3Sc. Вони 

зароджуються гомогенно, виділяються у дисперсному вигляді та є пов-

ністю когерентними матрицями. Основна дія скандію полягає у підви-

щенні властивостей міцності за рахунок утворення дисперсних продук-

тів розпаду твердого розчину скандію в алюмінії і збереженні в терміч-

но оброблених напівфабрикатах стабільної структури з дрібними субзе-

рнами. Для отримання максимального ефекту при легуванні алюмініє-

вих сплавів скандієм необхідно враховувати особливості взаємодії ска-

ндію з алюмінієм, легуючими елементами та домішками, а також кіне-

тику фазових та структурних перетворень у алюмінієвих сплавах, що 

містять скандії.  

Після кристалізації проводили гомогенізацію злитків при 470°С 

протягом 8 год, що значно впливало на формування однорідної струк-

тури і стабілізацію властивостей. У процесі гомогенізації сплаву В96, 

модифікованого скандієм, крім розчинення надлишкових фаз та вирів-

нювання концентрації твердого розчину основних компонентів в алю-

мінії, з великою швидкістю відбувається розпад твердого розчину Sc в 

алюмінії. Температурно-часові умови гомогенізації вибирали виходячи 

з даних диференціального термічного аналізу та статистичної обробки 

результатів механічних випробувань.  

Вивчення мікро- та макроструктури серійних та модифікованих 

зливків сплаву В96 показало більш однорідну структуру модифікованих 

злитків та подрібнення зерна з 140 мкм до 50…60 мкм. Модифіковані 

зливки мали практично нульову пористість у вигляді дрібних блискучих 

ділянок (˂0,02 мм2) у зламах технологічних проб. Підвищення якості 

литого модифікованого металу далося взнаки підвищенням механічних 

властивостей деформованих заготовок. 

Механічні властивості зразків сплаву визначали у стані гарту та 

штучного старіння (110°С, 4ч + 160°С , 8ч). Мікроструктура негомогені-

зованих злитків сплаву В96Ц1 мала грубу дендритну будову - твердого 
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розчину з великими виділеннями інтерметалідних фаз по межах дендри-

тних осередків. Після гомогенізації збільшилася дисперсність дендри-

тів, розмір дендритного осередку порівняти з розміром зерна, тобто 

40...50 мкм. Інтерметалідні фази (Al3Sc, FeAl3, Al3CuMg, MgZn2) дис-

персно та рівномірно розподілені в обсязі зерен. Деформація призвела 

до волокнистої структури; причому неоднорідні великі фази вихідного 

металу утворили рядки підвищеної травимості, а зерна твердого розчи-

ну алюмінію мали знижену травність. Ця неоднорідність призвела до 

анізотропії властивостей міцності вихідного сплаву. В результаті моди-

фікування скандієм смуг різнотравності не спостерігали і анітропія за 

характеристиками міцності зменшилася. 

Висновки. Розглянутий екологічний спосіб отримано шляхом 

модифікування нанодисперсними композиціями На основі вітчизняних 

та зарубіжних досліджень, аналізу фізико-хімічних властивостей елеме-

нтів обґрунтовано вибір скандію як мікролегуючого та модифікуючого 

елемента високоміцних алюмінієвих сплавів. Наведено основні критерії 

модифікуючої здатності скандію та його переваги перед перехідними 

металами. Розроблено технологію введення Al-Sc-лігатури в алюмінівий 

розплав. Оптимізовано кількість скандію 0,2...0,3% (мас.). Для ефектив-

ного модифікування запропоновано температурні параметри термозміц-

нювальної обробки сплаву В96Ц1. Досягнуто однорідну дисперсну 

структуру заготовок з високим комплексом механічних властивостей. 

Як мікролегуючий та модифікуючий елемент високоміцного 

алюмінієвого сплаву В96Ц1 запропоновано скандій. Проведено аналіз 

природи та фізико-механічних властивостей Sc. Визначено критерії 

властивостей Sc як модифікатора Al-сплавів. Проведено аналіз фазової 

діаграми Al-Sc, на підставі чого скориговані температури загартування 

та старіння металу. Проведені дослідні плавки сплаву В96Ц1 у вихідно-

му стані та з добавками Sc-лігатури. У модифікованих зразках отримана 

дисперсна структура та підвищений рівень властивостей міцності. 
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Анотація. У даній статті осмислюється значущість і важливість 

вивчення історичною антропологією як сучасною філософією історії 

формування наукових знань і сприймання  людиною і суспільствами 

минулого  космосу і космічних об'єктів для релевантного розуміння 

спрямованості і змісту історичної динаміки.  
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Abstract. In this article, the significance and importance of studying 

historical anthropology as a modern philosophy of the history of the for-

mation of scientific knowledge and the perception of people and societies of 

the past space and space objects for a relevant understanding of the direction 

and content of historical dynamics is analyzed. 

Keywords: philosophy of history, historical anthropology, 

knowledge, space, space objects, mentality, historical dynamics. 

 

Історична антропологія як сучасна філософія історії є філософсь-

ко-історичною дисципліною, котра осмислює ментально-культурну 

площину минулого, причини, зміст та альтернативи соціокультурної 

динаміки у різні історичні епохи. Дослідження космічних об’єктів та 

студії з історичної антропології, з точки зору побіжного погляду на них  

належать до різних наукових просторів, суспільно-гуманітарних та при-

родничих. Разом з цим аналіз історичної динаміки  інтегрує весь спектр 

діяльності людини і людства в минулі епохи. Він досить органічно 

включає дослідження взаємодії людини та суспільства з космічними 
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об’єктами, космосом у цілому та їх уявлень і знань про Всесвіт, впливу 

на соціокультурну реальність.  

Історична антропологія як сучасна філософія історії аналізує ме-

нтально-культурний горизонт історичних процесів. Суттєво важливими 

є такі  сфери минулого як: економічна, соціокультурна, демографічна, 

політична, науково-технічна тощо. Комплексність і багатоаспектність 

психологічно-культурної площини минулого, яка знаходиться у фокусі 

розвідок даної філософсько-історичної дисципліни, може бути пояснена 

тим, що остання лежить у основі усіх зазначених площин історичного 

буття. Цей вимір минулого має мотивуюче і спонукально-орієнтаційне 

значення для історичних процесів. Ментально-культурна площина 

спрямовує розвиток суспільств і спільнот минулого, оскільки інші пло-

щини історичного буття функціонують відповідно до уявлень про світ, 

системи морально-етичних цінностей, стереотипів мислення, знаково-

символічного простору, світоглядних установок і переконань їх учасни-

ків.     

Аналіз історично-антропологічними концепціями сутності і 

спрямованості динаміки суспільств минулого має велике значення для 

осмислення каузальності та смислу сучасної економічної, соціально-

політичної та культурної динаміки і варіантів її проекцій у майбутнє. 

Остання обставина є підставою для того, щоб вважати історичну антро-

пологію суттєвим елементом соціального прогнозування та, більш ши-

роко, футурологічних студій. Відповідні дослідження є можливими 

завдяки виявленню історично-антропологічними розвідками точок бі-

фуркації у розвитку ментальності  и культурних систем і цінностей 

минулого, реконструкції та осмисленню його альтернатив і застосуван-

ня цього знання  для розуміння особливостей сучасних соціокультурних 

трендів й аналізу їх розвитку у майбутньому.  Зазначені наукові власти-

вості історично-антропологічних студій  виявляються теоретичною 

основою осмислення і розуміння ними змісту і значущості сприймання 

суспільством космічних явищ. 

Відповідно до теоретичних підходів історичної антропології у рі-

зні епохи реалізувалося у відмінному сприйманні космічних об’єктів 

(планет, зірок, комет, астероїдів, метеоритів та ін.) і космосу у цілому. 

Воно розвивалося у річищі різних інтелектуально-світоглядних пара-

дигм. Так, у суспільствах стародавнього світу знання і уявлення про 

космос розвивалися у просторі таких парадигм, як утілітарно-

пізнавальний, астрологічний та міфологічний. Утілітарно-

пізнавальна система включає уявлення і знання про космічні об’єкти, 
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котрі є необхідними для вирішення господарчих завдань. Астрологічна 

парадигма містить паранаукові знання про вплив космічних явищ  на 

долі людей та суспільств. Міфологічна система поєднує уявлення про 

космічні об’єкти, які існують у міфах народів світу. У суспільствах Се-

редньовіччя пізнання Космосу і розвиток уявлень про нього розвивали-

ся у річищі релігійної (монотеїстичної)  і астрологічної парадигм. При 

цьому перша із них включають своєрідні уявлення про космічні об’єкти, 

які є у священних текстах традиційних релігій (іудаїзму, християнства 

та ісламу).  

У соціумах Нового Часу розвиток знань і уявлень про космос ре-

алізувалися у межах релігійної, наукової та астрологічної парадигм. 

Наукова парадигма інтегрує  спостереження, гіпотези і теорії космічних  

явищ, котрі сформували підвалини сучасних космологічних знань.  

У суспільствах Новітнього Часу динаміка пізнання Космосу та 

формування масових уявлень про них відбувається у науковій, космона-

втичній, футурологічній, астрологічній й міфологічній парадигмах. 

Наукова парадигма включає теоретичну і спостерігально-

експериментальну складові, відповідно утворення космологічних кон-

цепцій та формування сукупності фактологічної інформації про косміч-

ні об’єкти. Космонавтична модель складається із наукових й техніко-

технологічних знань про  вивчення та засвоєння Сонячної системи за 

допомогою космічних апаратів. У її простір також входить формування 

і розповсюдження у суспільстві масових уявлень про важливість і зна-

чущість космонавтики для окремих країн і людства. Футурологічна 

парадигма містить  альтернативні сценарії впливу розвитку космологіч-

них знань  і космонавтики на розвиток людства у майбутньому та утво-

рення суспільних очікувань і бачення перспектив розвитку засвоєння 

космосу. Міфологічна парадигма інтегрує колективні уявлення й міфи  

про можливі контакти людей з представниками позаземного розуму як у 

минулому, так і у сучасну добу.  

Наукові знання і суспільні уявлення про космос мають суттєву 

значущість у кожній із інтелектуально-світоглядній парадигм у будь-яку 

історичну епоху. Причина її полягає в тому, що рецепція суспільством 

інформації про космічні об’єкти має інтегральний характер. Це знахо-

дить прояв у істотній дії на економічну, науково-технологічну і культу-

рну сфери соціальної реальності. Вплив знань і уявлень про космічні 

явища на суспільні процеси  реалізується через ментальні стереотипи і 

раціональні процедури, котрі створюються наукою. Вивчення зазначе-

них ментально-культурних чинників входить до проблемного поля істо-
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ричної антропології як сучасної філософії історії. Історично-

антропологічні студії завдяки власній рефлексійній сфері, методологіям 

і понятійному апарату можуть осмислити значущість знань і уявлень 

про космос для спрямованості і змісту історичних процесів, сучасної 

соціальної динаміки та її можливі перспективи у культурному, економі-

чному й науково-технологічному аспектах. 
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Анотація. Об’єктом дослідження у даній статті є перші публіка-

ції поетичних творів на тему космонавтики у періодичній пресі  Жито-

мирської області. Хронологічними рамками дослідження окреслено 

1961-1967 роки. Виявлено і досліджено поетичні твори, опубліковані у 

двох офіційних громадсько-політичних друкованих виданнях Житомир-

ської області: «Радянська Житомирщина» та «Комсомольська зірка».  

Ключові слова: космос, Корольов, політ, Гагарін, «Радянська 

Житомирщина», поезія. 

 

Abstract. The object of research in this article is the first publications 

of poetic works on the topic of cosmonautics in the periodical press of the 

Zhytomyr region. The years 1961-1967 are outlined as the chronological 

framework of the study. The identified and researched poetic works were 

published in two official public-political publications of the Zhytomyr 

Region, "Radyanska Zhytomyrshchyna" and "Komsomolska Zirka".  

Key words: space, Korolyov, flight, Gagarin, “Radyanska 

Zhytomyrshchyna”, poetry. 

 

13 квітня 1961 року, на другий день після першого у світі польоту 

людини у космічний простір, у світ вийшов святковий номер обласної 
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громадсько-політичної газети «Радянська Житомирщина». Три з чоти-

рьох сторінок були присвячені польоту людини у космос. В газеті пода-

но офіційні повідомлення ТАРС (Телеграфного Агентства Радянського 

Союзу) про цю подію, вітальні урядові телеграми, інші центральні ма-

теріали. Окрім цього – вміщено репортажі з різних місць Житомирської 

області. Інтерес викликають опубліковані у цьому номері газети вірші, 

написані спеціально з нагоди польоту у космос Юрія Гагаріна. Оскільки 

газета вийшла друком 13 квітня – зрозуміло, що всі ці вірші були напи-

сані напередодні, 12 квітня 1961 року. 

Загалом у номері газети вміщено шість поезій. Дві з них написано 

російською мовою, чотири – українською. Автором першого вірша («Он 

возвратился») є відомий український поет Леонід Вишеславський (1914-

2002) – який написав цілий ряд поезій і декілька збірників на тему кос-

монавтики. У вірші не згадується прізвище Юрія Гагаріна – натомість з 

поетичним й ліричним пафосом подано тріумф його повернення з кос-

мосу: 

«Нет, не мечта, не выдумка, не сон! 

Всё это – быль великая отныне. 

Согражданин наш, брат наш возвращён 

Из тех глубин, в которых вечность стынет…» [1].   

Друга поезія, опублікована в номері «Радянської Житомирщини» 

за 13 квітня 1961 року – «Хвала тебе, России сын!». Написана вона не 

професійним поетом, а любителем -- автором вірша в газеті зазначено 

вчителя М. Марголіна. Нині неможливо встановити біографічні дані цієї 

людини. Натомість примітним є той факт, що у поезії згадується прі-

звище першого космонавта. Тож це один з перших конкретизованих 

віршів про Юрія Гагаріна: 

«Хвала тебе, Росси сын -- Гагарин. 

За подвиг твой, за смелый твой порыв» [2]. 

Автором третього вірша («У скрижалі мислі й слави людство 

впише це ім’я»), опублікованого в тому номері газети, є відомий жито-

мирський журналіст і поет Михайло Клименко (1926-1998),  який дов-

гий час працював оглядачем газети «Радянська Житомирщина». Його 

публіцистичні матеріали (а також вірші) часто публікувалися на шпаль-

тах цього видання у 1950-х--1960-х роках. Поезія Михайла Клименка 

сповнена гордості й захоплення подвигом космонавта та усіх причетних 

до запуску космічного корабля: 

«Слава розуму людини,  

Дерзновенності її:  
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Корабель у космос лине,  

У незвідані краї…» [3]. 

Четвертий вірш («Він далі скорив неозорі») належить перу Воло-

димира Сосюри (1898-1965) – видатного українського поета. Поезія 

також присвячена польоту Юрія Гагаріна, у вірші прямо згадано його 

прізвище: 

«Поетова пісне, Гагаріна слав,  

Що далі скорив неозорі, 

Він перший у світі твій прапор підняв,  

Мій зоряний краю, під зорі…» [4]. 

Ще один віршованій твір, надрукований у газеті, має назву «Звіс-

тка, як трель солов’їна». Його написав Федір Береза – тодішній співро-

бітник газети «Радянська Житомирщина». Вірш прославляє Юрія Гага-

ріна, і автор у своєму вірші мовби звертається до першого космонавта 

планети, об’єднуючи з ним усе людство: 

«Юрій Гагарін, з тобою 

Всі ми збирались в дорогу,  

Знісся ти над голубою 

Даллю повітря земного» [5]. 

 Зрештою, шостою поезією, вміщеною у номері газети 13 квітня 

1961 року, є вірш «На радість нам, на диво світу». Її автором (як і у ви-

падку з вчителем М. Марголіним) є непрофесійний поет – робітник 

Житомирського ремонтного заводу №2 Б. Лук’янчук. Його вірш є зо-

всім невеликим – лише на дві поетичні строфи. У поезії також згадуєть-

ся прізвище Гагаріна: 

«Радій, гордись, країно Рад,  

Що космонавт не Джон, не Гаррі, 

Що перший в світі космонавт – 

Радянський  льотчик наш, Гагарін!» [6].   

 На політ другого космонавта Германа Титова (який відбувся 6-7 

серпня 1962 року)  газета «Радянська Житомирщина» відгукнулася од-

разу трьома поетичними творами. 8 серпня біло опубліковано дві поезії. 

Автором першої став український поет Юрій Андрущенко (1910-1975). 

Вірш має назву «Слава Титову!»  і оспівує подвиг «космонавта №2»: 

«Знову голос впевнений, хоробрий 

З космосу, як пісня, нам пішов: 

- Самопочуття й здоров’я – добрі! 

Все в прядку, друзі! Ваш Титов!... 

Африка… Москва і Рима небо… 
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Ріо-де-Жанейро, Вашингтон… 

- Слухай, Земле мила! Все, як треба! 

Пульс – нормальний…  

Чистий серця тон!» [7]. 

Схожою за настроєм є й друга поезія, надрукована в цьому ж но-

мері газети – вірш Олексія Дещука «Цим подвигом новим здивований 

світ». У поетичних рядках автор також прославляє космічний подвиг 

Германа Титова: 

«Цим подвигом новим здивований світ, 

Завершено славний космічний політ,  

Героя сердечно вітає Хрущов, 

Ти рідну Вітчизну прославив, Титов!» [8]. 

9 серпня 1962 року у «Радянській Житомирщині» опубліковано 

ще один вірш на честь польоту Германа Титова – «Він повернувся, син 

Вітчизни».  Автором цього твору став житомирський поет і педагог 

Микола Котляр – у своєму вірші він поєднує велич подвигу двох пер-

ших космонавтів: 

«Восток»! – на всіх лунає мовах. 

І поруч – ймення залюбки. 

Сіятиме ім’я Титова 

З ім’ям Гагаріна віки!» [9]. 

Перший груповий політ космічних кораблів «Восток-3» та «Вос-

ток-4», що відбувся 11-15 серпня 1962 року, також знайшов відобра-

ження в поетичних рядках на сторінках газети «Радянська Житомирщи-

на». 12 серпня 1962 року опубліковано вірш Д. Глушенка «Вслухайся, 

земле…». Він присвячений космічному польоту Андріяна Ніколаєва, 

котрий стартував з Байконуру 11 серпня: 

«Вловлюєш, земле-мати,  

Звуки з небесної сині? 

Знаєш, як вчився ступати 

Той, хто у космосі нині? 

Тільки хвилюєшся знову, 

Наче за сина-солдата. 

Будуть Гагарін з Титовим 

Брата свого обнімати…» [10]. 

Після старту у космос українця  Павла Поповича (12 серпня на 

космічному кораблі «Восток-4»)  у кількох номерах газети один за од-

ним публікуються вірші, які славлять груповий політ. 15 серпня надру-
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кована поезія «Крилата сім’я» авторства житомирського поета і педаго-

га Миколи Котляра: 

«Росте космонавтів крилата сім’я –  

Четвертий у небі безкраїм! 

Вдивляюсь в портрети з захопленням я: 

Попович Павло, Ніколаєв…» [11]. 

В номері газети за 17 серпня опубліковано одразу два поетичні 

твори. Автором першого з них – «В дорогу...»  -- є Ігор Ліберда (1938-

2012), журналіст та поет, багаторічний співробітник газети. У вірші 

крізь поетичні образи вказується на українське коріння Павла Поповича 

–космонавта №4. 

«Казала мати, вказуючи в небо: 

- Дивися, синку, --он твоя зоря… 

І ось я виріс, і летіти треба. 

І ненька тихо мовила: -- Пора… 

І на дорогу рушника поклала, 

Де півники вишивані земні. 

Я їй вклонивсь, щоб у космічних далях 

З її ім’ям таланило мені. 

І ми, на зірку дивлячись обоє, 

Яку моєю мати нарекла, 

Подумали, що зіркою святою 

Мені в путі світитиме земля…» [12]. 

Інша поезія, надрукована в тому ж номері газети, належить перу  

Тимофія Одудька (1912-1982)  -- українського поета, журналіста, відпо-

відального редактора  львівської обласної газети «Львовская правда», 

головного редактора Львівського книжково-журнального видавництва 

«Каменяр». Вірш прикметний вже навіть своєю назвою -- «До Констру-

ктора з великої літери». У ньому автор звертається до Головного Конс-

труктора космічних кораблів (фактично – до засекреченого тоді Сергія 

Корольова), й навіть уявно описує його зовнішність: 

«Лиш клекіт і гомін  в космічному вітрі… 

(Хоч, кажуть, там клекоту й вітру нема). 

Товариш Конструктор з великої літери  

Сидить в кабінеті, де тиша німа. 

На скронях  посріблені вісточки старості, 

А чуб – ніби галчине чорне крило. 

І спогад десь бродить в приладозькій зарості, 

Де птиці й суниці, й дитинство було…» [13]. 
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 Ще одну поезію, присвячену груповому польоту Андріяна Ніко-

лаєва та Павла Поповича, газета «Радянська Житомирщина» надрукува-

ла 21 серпня 1962 року. Це вірш «Беркуты» казахського поета Саттара 

Сейтхазіна (1927-1999), перекладений на російську мову В. Смирновим. 

У вірші прославляється подвиг двох космонавтів – представників чува-

ського та українського народів: 

«И в небо взмыл ракетой новый беркут – 

Отважный сын украинской земли. 

И в космосе неотвратимо верно 

Слетелись вместе чудо-корабли!» [14]. 

14 червня 1963 року у космос стартував космічний корабель «Во-

сток-5», пілотований Валерієм Биковським. Вже наступного дня на цю 

подію у номері газети «Радянська Житомирщина» відгукнувся Олексій 

Дещук -- віршем «Крили Вітчизни тебе підняли», в якому автор із за-

хватом звертається до космонавта: 

«Я серцем радію за наших Героїв, 

Що славу Вітчизни до зір понесли. 

Валерій Биковський – ти подвиг потроїв, 

Це крила Вітчизни тебе підняли!» [15]. 

Через два дні після старту «Востоку-5», 16 червня 1963 року, на 

навколоземну орбіту піднявся космічний корабель «Восток-6» -- пілото-

ваний першою жінкою-космонавтом Валентиною Терешковою. 23 чер-

вня, після успішного приземлення обох космічних кораблів, у «Радянсь-

кій Житомирщини» надруковано поезію «Народження легенди»  автор-

ства відомого українського поета Дмитра Луценка (1921-1989). У вірші 

він порівняв Валентину Терешкову з літописною Ярославною – прово-

дячи паралелі між старовинною легендарною княгиню та космонавткою 

-- героїнею нової епохи: 

«Злинула опівдні на орбіту 

Чайка миру – горда Ярославна, 

Як володар зоряного світу,  

Як дочка землі моєї славна. 

Дівчина відважна з Ярославля, 

Подвиг твій дзвенить, як пісня, всюди,  

У віках легендою прославлять 

Невмируще ім’я твоє люди»  [16]. 

У 1967 році в Житомирі розпочався випуск газети «Комсомоль-

ська зірка» -- друкованого органу обласного комітету Ленінської Кому-

ністичної спілки молоді України (ЛКСМУ). В одному з перших номерів 
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газети подано уривки з поеми «Каменщик Вселенной», присвяченої 

Головному конструктору космічних кораблів, уродженцю Житомира 

Сергію Павловичу Корольову (1907-1966). Автор поеми – київський 

інженер та поет Леонід Татаренко, твори якого вже публікувалися у 

різних видавництвах. В номері газети за 12 лютого 1967 року подано 

два розділи поеми, яка є одним з перших поетичних творів про Сергія 

Корольова, розсекреченого посмертно лише за рік перед цим: 

«Табличка Королёва! Рядом с ней 

Великого Курчатова табличка! 

А в небе – гром! Пошла ракета ввысь! 

И ступит человек на все планеты. 

Ведь в гранях Мавзолея – присмотрись – 

Сквозит многоступенчатость ракеты!» [17]. 

Отже, у період перших пілотованих польотів у космос ця тема 

знаходила відображення  в поезіях, опублікованих в газетах на батьків-

щині Сергія Корольова – у Житомирі. Загалом у 1961-1967 роках було 

надруковано 17 поезій про польоти в космос. Їх авторами стали і  визна-

чні поети, і місцеві журналісти, і пересічні громадяни – жителі міста.  
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Анотація. В статті доводиться, що космічні Вихори створюють колово-

рот речовини у просторі. Вихори формують небесні тіла та їх системи, які 

тривало існують внаслідок урівноваження сил тяжіння і відштовхування, а 
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Abstract. The article proves that cosmic Vortices create a vortex of matter in 
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Перелік невирішених проблем, які постали перед космологами свідчать 

про відсутність навіть приблизно окресленої Моделі Космосу – спостережної 

частини Всесвіту. 

Щодо Сонячної системи, то астрономи чекають відповідей на такі пи-

тання, чому: 

1. Орбіти усіх планет лежать практично в одній площині. 

2. Усі планети обертаються навколо сонця в одному і тому ж напрямку, 

який співпадає з напрямком обертання Сонця навколо своєї осі. 

3. Напрямки осьового обертання планет, крім Венери і Урана співпада-

ють з напрямками їх обертання навколо Сонця. 

4. Відстані планет до Сонця підпорядковані правилу  Тіціуса-Боде. 

5. Маса усіх планет у 750 разів менше маси Сонця, але на їхню долю 

припадає 98 відсотків моменту кількості руху усієї Сонячної системи. 

6. Планети діляться на дві групи з різко відмінними фізичними власти-

востями – планети земної групи і планети-гіганти. 

7. Супутники планет обертаються навколо планет аналогічно обертан-

ню планет навколо Сонця.  [1].  

Нез’ясовані  також  причини формування «параду планет». 

Необхідне  пояснення, чому за експерементальними даними взаємодія 

між тілами відбувається миттєво, а за концепцією А . Ейнштейна – зі швидкіс-

тю світла. 

Щодо Мікросвіту, то відсутнє пояснення фізичного механізму взаємно-

го тяжіння та відштовхування електричних зарядів. Твердження , що одной-

менні електричні заряди відштовхуються, а різнойменні  притягаються – лише 

констатація явища, а не його пояснення. 

Залишається загадковим електромагнітний парадокс, за яким: одной-

менні заряди відштовхуються, а однойменні паралельні струми – притягають-

ся. 

Теоретичною базою сучасної Космології вважаються «Закон всесвіт-

нього тяжіння» І . Ньютона та «Теорія відносності» – теорія гравітації А . Ейн-

штейна. 

Якщо ці теоретичні концепції не дозволяють з’ясувати важливі пробле-

ми фізики Космосу, то очевидно, що постала необхідність пошуку нової фізич-

ної теорії Космології, і побудови такої фізико-математичної Моделі Космосу, 

яка б пояснила коловорот речовини у просторі та розв’язала існуючі проблеми  

пізнання його структури. 

Необхідне фізичне пояснення послідовних процесів у Космосі: 

1. Утворення небесних тіл та їх систем як у Мікро, так і Макро Світах.  

2. Взаємодію тіл в їх системах як у Мікро , так і Макро Світах. 
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3. Довготривале існування систем тіл. 

4. Деградацію небесних тіл та їх систем.  

Якщо наукою визнається, що небесні тіла та їх системи створені космі-

чними Вихорами, а їх руйнація  відбувається внаслідок їх вибуху, то механізм 

взаємодії небесних тіл в їх системах залишаються для космологів 

нез’ясованим. 

Побудова теоретиком Моделі Космосу повинна починатися з визначен-

ня його головних складових. Так ми спостерігаємо два стани матерії у Космосі: 

візуально розпорошену речовину – Мікросвіт – газ, пил, плазму та сконцентро-

вану у великі маси – зорі, планети, галактики. 

Постулюємо як даність існування первісних нейтральних частинок, що 

заповнюють Всесвіт та  обертальний рух їх мас.  

Простір Космосу не є нерухомим вакуумом, а матеріальний. Це потоки 

незаряджений частинок – скритої маси (темної матерії), у яких формуються 

Вихори, які ініціюють нейтральні частинки, надаючи їм енергію – заряд. 

Обертальний рух шарів матерії в просторі призводить до їх взаємних 

збурень, турбулентних процесів та до утворення Вихорів. 

Вихор – це системи однонаправлених вихорів, об’єднаних центральним 

Вихором. 

Вихори здійснюють коловорот речовини у Космосі. 

Вихори – різномасштабні, але незалежно від масштабів, механізм їх дії 

однаковий. 

Так Мікровихори формують структури Мікросвіту – атоми та молекули 

газів і плазми, а Макровихори - структури Макросвіту – зірки,  сонячні системи 

та галактики.   

Механізм дії Вихору 

Польовий вихор – явище спостережне і має вигляд конусу, в основу 

якого збігаються грудочки землі і т. п., а у його верхніх шарах створюється 

пилова хмара.  

З фізичної точки зору, в основі космічного Вихору збільшується швид-

кість обертання речовини та понижується тиск і температура, внаслідок чого 

речовина спрямовується до основи Вихору і концентрується, утворюючи окру-

глі маси: ядра атомів, ядро сонячної системи – Сонце, а також ядро Галактики.  

Речовина простору, яка внаслідок відцентрових сил не потрапила в  ос-

нову Вихору, залишаються в системі у вигляді мас-супутників центрального 

ядра. 

Отже, Вихори різного масштабу утворюють подібні подвійні системи: 

ядро атому і електрони навколо нього, Сонце і планети, планети  та їх супутни-

ки , подвійні зірки та ядро Галактики і диск навколо неї.  
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Космічні подвійні системи різних масштабів були створені вихорами за 

єдиним фізичним принципом, а тому і взаємодія тіл у цих системах також 

тотожна.  

Дослідникам, які вивчають взаємодію двох космічних тіл, які  оберта-

ються, необхідно   враховувати: 

1. Сили, які рухають ці тіла – міжзоряні та міжпланетні потоки речови-

ни.   

2. Щільність (в’язкість) середовища, в якому вони рухаються. 

3. Маси тіл. 

4. Відстані між тілами. 

5. Швидкості осьового обертання тіл. 

6. Напрямки  осьового обертання тіл. 

7. Температуру тіл та рівень їх випромінювання. 

«Закон всесвітнього тяжіння» І. Ньютона не проливає світло на меха-

нізм взаємодії космічних тіл, оскільки він з вище перерахованих семи факторів 

взаємодії  враховує лише два: маси тіл та відстані між ними.  

Математика рівняння Ньютона  опиралася на стабільні орбіти планет, а 

тому, за нашими висновками  «Закон всесвітнього тяжіння»  фактично є «Зако-

ном рівноваги тіл Сонячної системи», у якому у «гравітаційну сталу»  заховано 

ще 5 факторів взаємодії. 

А. Ейнштейн намагався пояснити притягання Сонцем планет викрив-

ленням простору, а також поперечними  гравітаційними хвилями Сонця.   

По-перше, ніякого викривлення простору не існує, оскільки астрономи і 

досі шукають пояснення, чому планети обертаються в одній площині.  

По-друге, Сонце не може випромінювати хвилі, які притягають, нато-

мість, сонячні промені мають властивість тиску та відштовхують тіла від  Сон-

ця.  

«Теорія відносності – теорія гравітації» А. Ейнштейна обґрунтовувала 

наявність в Сонячній системі тільки взаємне тяжіння тіл і заперечувала їх відш-

товхування. 

Ця концепція заперечувала також філософське уявлення про фізичну 

єдність Всесвіту і стверджувала. що Макросвіт і Мікросвіт існують за різними 

фізичними законами. У Сонячній системі нібито панує тільки Всесвітнє тяжін-

ня, і лише у  Мікросвіті як тяжіння, так і відштовхування.  

Для доведення фізичної єдності Всесвіту автору необхідно було шукати 

інші фізичні закони, які б пояснювали та описували усі фактори взаємодії двох 

космічних тіл. Таким законом виявився закон Бернуллі, який пов’язує швид-

кість рідини в перерізі труби із тиском на її стінки. Щодо застосування цього 

закону до взаємодії небесних тіл, то його можна розглядати як тиск речовини 
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на два нерухомі тіла (в гідравліці – на протилежні стінки труби). При збіль-

шенні швидкості рідини у трубі , її тиск на стінки труби зменшується, і навпа-

ки.   

Цей закон був доповнений автором такими факторами як швидкість і 

напрямок осьового обертання тіла, а також іншими явищами взаємодії. 

Розглянемо обертання планети навколо Сонця 

Напрямок обертання планети навколо Сонця співпадає з напрямком 

осьового обертання Сонця. Швидкості цих обертань сумуються і швидкість 

потоку речовини між Сонцем та планетою збільшується, а тиск потоку на Сон-

це і планету – зменшується. Більшим зовнішнім тиском Сонце і планета «підш-

товхуються» одне до одного – притягаються. Але осьове обертання планети і 

Сонця спрямовані в один бік, і тоді тиск потоку речовини на тіла збільшується, 

що призводить до їхнього «розсування» – відштовхування.  

Отже, між Сонцем та планетою встановлюється рівновага сил тяжіння 

та відштовхування , внаслідок чого планета рухається по постійній орбіті, що 

ми і спостерігаємо. 

Маємо доведення, що у Сонячній системі крім тяжіння існує і відштов-

хування, яке космологами не було виявлено. Цим доведено і фізичну єдність 

Космосу, різномасштабна  структура якого формується з одним і тим ж фізич-

ним законам.  

 

Формування Вихором Сонячної системи 

Вихор з газу та пилу внаслідок обертання формує плазму, з якої в онові 

Вихору концентрується куля Сонця. Частина речовини, захопленої Вихором 

внаслідок відцентрових сил зосереджується у протопланетному диску, який 

оточує Сонце. Цей процес має пояснення: екватор кулі Сонця має більшу куто-

ву швидкість, ніж його полюси, а тому по його периметру утворився пониже-

ний тиск і речовина сконцентрувалася у площинний та рівновагомий прото-

планетний диск.  

Системи однонаправлених вихорів, підпорядкованих центральному 

Вихору, сформували у протопланетному диску дві системи планет – планети 

земної групи та планети-гіганти. Оскільки протопланетний диск був рівнова-

гомим, то утворилися і дві системи планет, кожна з яких була рівновагомою.  

Автором встановлено, що за ситуації, коли Земля знаходиться з однієї 

сторони Сонця, а з протилежної – Меркурій, Венера, Марс та Церера (астерої-

ди), які розташовані по одній лінії, то утворюється статична рівновага моменту 

сил (мас) по відношенню до центра Сонця.  

За ситуацію, коли Юпітер знаходиться з однієї сторони Сонця, а з про-

тилежної – Сатурн, Уран, Нептун та пояс Койпера (астероїди), які розташовані 
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по одній лінії, то також утворюється рівновага мас планет по відношенню до 

центра Сонця.  

Відкриття рівноваги планет пояснює, чому планети обертаються в одній 

площині, чому формується «парад планет», а також дозволяє зрозуміти підпо-

рядкування відстаней планет «Закону Тіціуса-Боде». Відстані планет до Сонця 

обумовлені їх взаємним урівноваженням. 

Отже, Сонце не рухає планети, як вважають космологи, а разом з плане-

тами здійснює свій рух під постійною дією Вихору, а тому не дивно, що Сонце 

має момент кількості руху недостатній для того, щоб обертати планети.    

Планети ж мають великий момент кількості руху, що дозволяє їм відш-

товхуватися від Сонця і не падати на нього.  

Та обставина, що Вихор – це система однонаправлених вихорів, яка ру-

хає Сонце і планети, пояснює чому планети обертаються навколо Сонця у 

напрямку, який співпадає із напрямком осьового обертання Сонця і чому осьо-

ве обертання більшості планет співпадає із обертанням Сонця навколо своєї 

осі. 

Аналіз рівноваги двох груп планет відносно центру Сонця показує, що у 

рядах планет: Меркурій, Венера, Марс та Сатурн, Уран, Нептун – планети 

Венера та Уран мають протилежне осьове обертання, ніж інші планет. Це зага-

дкове явище  досі не пояснене. Автор його пояснює в контексті механізму 

корпускулярно-хвильового випромінювання, у якому при початковому імпуль-

сі космічна частинка, починає  активно обертатися і обертає сусідню частинку. 

За принципом поєднаних шестерень відбувається ланцюгова реакція і форму-

ється хвиля.  

Усі частинки  поєднані між собою взаємним тяжінням, тобто дві сусідні 

частинки обертаються в протилежні сторони. Це система: (+), (-), (+), (-) ...   

Отже, у Сонячній системі три планети поєднані знаками взаємодії (+), (-

), (+), що є принципом хвильового руху. 

Сонце фактично формує як хвильовий рух власних променів, так і 

“хвильовий” рух планет, які мають тенденцію до шикування в одну лінію – 

явища фізично тотожні, але різномасштабні.  

Щодо взаємодії тіл у Мікросвіті, то Кулоном встановлено, що рівняння 

взаємодії двох зарядів за формою тотожне рівнянню «Закону Всесвітнього 

тяжіння» І. Ньютона. А. Ейнштейн прийшов до висновку, що тіла Сонячної 

системи тотожні електричним зарядам, і якщо електричні заряди взаємно при-

тягаються, то і планети, як заряди, повинні притягатися до Сонця.  

На думку А. Ейнштейна, притягання електричних зарядів здійснюється 

електромагнітними хвилями, отже, і притягання планет до Сонця повинно 

здійснюватися аналогічними гравітаційними хвилями.  



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

193 
 

Припущення Ейнштейна, про те, що планети тотожні електричним за-

рядам було правильним. Ще раніше Розерфорд вважав, що будова атому і 

Сонячної системи тотожні – «Планетарна модель атома».  

Помилка А. Ейнштейна полягала в тому, що електромагнітні хвилі не 

мають ніякого відношення до взаємодії електричних зарядів.  

 В електродинаміці відсутнє пояснення механізму взаємодії електрич-

них зарядів, хоч і встановлено, що електричні заряди обертаються (спін).  

За висновками автора, електричні заряди взаємодіють з вище згаданих 

причин: два заряди притягаються, якщо вони обертаються в різні сторони - (+) 

та  (-), і відштовхуються, якщо обертаються в одну сторону - (+) та (+) , або (-) 

та (-). 

Одноіменні паралельні електричні струми притягяються, оскільки шви-

дкості струмів сумуються, тиск (густина) між ними зменшується і вони набли-

жуються.  

Рух тіл Космосу здійснюють потоки міжпланетної і міжзоряної речови-

ни. Ці потоки рухаються і між тілами, що взаємодіють. Підтверджується експе-

риментальний факт, що взаємодія між тілами здійснюється миттєво, оскільки 

потік речовини між тілами діє на них одночасно, а не з швидкістю світла за 

А. Ейнштейном.  

Якщо утворення матеріальних тіл Вихором здійснюється завдяки по-

ниженню тиску і температури, то деградація сформованого тіла, скажімо – 

Зірки, відбувається завдяки підвищення тиcку та температури, і Зірка вибухає – 

«вибух наднової». Цей факт є підтвердженням того, що Зірка постійно оберта-

ється Вихором. 

Якщо уявити, що Вихор одноразово ініціював обертання Зірки і вона 

рухалася за інерцією, то з часом внутрішній тиск Зірки урівноважився з зовні-

шнім тиском середовища, вона б розпорошилася, а не вибухнула. 

 В принципі у Космосі руху тіл за інерцією неіснує, усі тіла формують-

ся, рухаються і обертаються навколо своєї осі внаслідок причини - дії «Першо-

двигуна» - космічного  обертального руху. 

 Отже, механізм Вихору формує різномасштабні небесні тіла, обумов-

лює їх тривалу взаємодію та призводить до деградації, тобто здійснює колово-

рот речовини у Космосі. Принцип взаємодії тяжіння та відштовхування фун-

даментальний фізичний принцип природи, якому підпорядковані як фізичні, 

так і біологічні тіла.  

Фізика вихрової Моделі Космосу пояснює всі проблеми, які стоять пе-

ред космологами при вивченні структури Космосу. [2]. 
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Анотація. В статті доводиться зміст двох «святилищ-обсерваторій» на 

Буковині та двох дакійських, споруджених на рубежі нашої ери, а також 

«Збручанського Ідола». 
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Abstract. The article proves the content of two “sanctuaries-observatories” in 

Bukovina and two Dacian ones built at the turn of our era, as well as the “Zbrucansky 

Idol”.   
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У червні 2010 р. організовано громадський комітет «Космос Буковини» 

для сприяння дослідження «Вижницького планетарію» та «Буковинської обсе-

рваторії». 

В матеріалах наукових читань «Дніпровська орбіта» за 2010 р. було 

вміщено чотири статті, у яких повідомлялися результати досліджень цих 

об’єктів, що свідчить про зацікавлення вчених світоглядом та світорозумінням 

суспільств, які проживали на території України на рубежі нашої ери. [1]. 

У 2022р. з ініціативи мера м. Вижниця Чепіля О.Г. та заступника мера 

С. О. Колотила у Вижниці створено туристичний центр «Космос Буковини», за 

програмою якого ознайомлюють туристів з космологічними пам’ятками Кар-

пат, а також з життям і діяльністю першого космонавта України О. Каденюка – 

уродженця Буковини. 

Почав діяти громадський «Центр дослідження космології Карпат», який 

активно підтримують колективи Вижницької будівельної фірми «Едельвейс», а 

також Івано-Франківського історико-археологічного «Клубу української інтелі-

генції». 

На горі, неподалік скель «Вижницького планетарію», споруджена в на-

туральну величину  модель «Буковинської обсерваторії» зі Збручанським Ідо-

лом у центрі споруди. Побудований «Виставковий павільйон» з моделями 

Стоунхенджу та двох дакійських обсерваторій, що розташовані у південних 

Карпатах на території Румунії. 

Будівництво об’єктів та створення моделей обсерваторій здійснено бу-

дівельною фірмою «Едельвейс», очолюваною директором Сидором О. В. 

Видано путівник «Стародавня Космологія Карпат». [3]. 

Заходи спрямовані на астрономічну освіту молоді та на збереження і 

вивчення знань про Небо у давнину. 

О. В. Сидором виявлений астрономічний «прилад» - пробитий у скелі 

орієнтир, довжиною 6 м. та шириною 0,6 м., що спрямований на захід Сонця в 

день осіннього рівнодення. Неподалік на скелі вибите крісло для жреця-

спостерігача, яке також орієнтоване на Захід. 

Отже, «Буковинський планетарій» був також обсерваторією, на якій 

здійснювались спостереження за небесними явищами. 

Космологічні об’єкти Карпатського регіону потребують переконливого 

доведення свого змісту.  

При успішному дешифруванні дохристиянських архео-астрономіч-них 

об’єктів з’ясується характер світогляду, релігійні уявлення та рівень астрономі-
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чних та математичних знань тогочасного суспільства, що проллє світло на його 

цивілізованість та міжнародні культурні зв’язки. 

Довести зміст архео-астрономічного об’єкту можливо тільки при 

з’ясуванні космологічної теорії та математичної мови, за якими вони були 

зведені, а також при наведенні прямих аналогій. 

Щодо аналогій, то нами залучено дві сусідні обсерваторії у південних 

Карпатах, що розташовані в столиці даків Сармізегетузі, а також Збручанський 

Ідол. 

Теорії Космології III-I тис. до н. р. нами присвячено статті, вміщені у 

матеріалах «Дніпровської орбіти» (за 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 

2021роки). [2]. 

Збручанський Iдол 

Цього Ідола було виявлено в Україні у річці Збруч – притоці Дністра. Це 

чотиригранна вапнякова стела, на якій у три яруси розташовано антропоморф-

ні постаті під однією шапкою. У верхньому ярусі: дві жіночі і дві чоловічі пос-

таті. У середньому ярусі – п’ять постатей дітей, при чому, одна значно менша, 

за інші. У нижньому ярусі зображена трьохголова постать - Троян, який стоїть 

на колінах і тримає на руках верхній ярус. 

Стародавню «Моделі світу» не можна було з’ясувати без знання астро-

номо-антропологічного змісту Збручанського Iдола. 

Система постатей на Ідолі була математизована. У верхньому ярусі:  

чоловік на коні – Сонце – 364 д., жінка з кільцем – Селена – Місяць –355 

д., 

чоловік без атрибутів – Меркурій – 133 д., жінка з ріжком – Венера – 

590 д.    У підсумку – 1442 д. 

На постаті Венери викарбувана маленька постать дитини. Це свідчить 

про те, що Венера – породілля. 

1442: 7 = 206 д. – 7-ми місячний термін народження Людини. 

355 + 590 = 945 д.      945 : 3 = 315 д. – макс. термін народження дитини. 

945 : 5 = 189 д. – весняно літній період у єгипетському календарі. 

94, 5 х 4 = 378 д. – середній синодичний період Сатурна.  

В середньому ярусі – 5 дітей, які мають 9-ти місячні терміни народження 

– 266 д. 

266 д. х 5=1330 д. 

У нижньому ярусі: Марс – 811д., Юпітер – 405 д., Сатурн – 380 д. 

У підсумку – 1596 д. 

1596 : 6 = 266 д. – термін народження однієї дитини. 
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1596 : 12 = 133 д. – макс. синодичний період Меркурія. 

380 д. х 7 =266 д. х 10 

Підсумок періодів семи Богів – світил та планет:1442 + 1596 =3038 д. 

Середній період одної «планети» - 3038 : 7 = 434 д. 

Підсумок періодів 12-ти постатей – 7-ми «планет» та 5-ти дітей: 

3038 + 1330  = 273 х 16 = 1092 х 4 = 4368 – відносна довжина кола Сонця. 

1092 – відносна довжина кола Місяця. 

4368 : 12 = 364 д. – середній період одної персони на Ідолі. 

364 д. = 7 х 52 – календарний сонячний рік. 

7- календарний тиждень, який впроваджений на честь семи Богів. 

Отже, в цілому Збручанський Ідол – це Сонце, яке було Родом-Творцем, 

що народжувало 7 «планет», та 5 людей, а планети у свою чергу також сприяли 

народженню Людини. 

Відносні довжини кіл Сонця і Місяця обчислюються в єгипетському 

«Космологічному довіднику» за рівнянням швидкості 1 градус за 72,8 р. 

72, 8 х 360 = 26208 р. = 364 х 72 = 273 х 96 = 4368 х 6 =1092 х 24. 

Аналог Збручанького Ідола – стела з кельсько-лігурійського святилища 

Ентремонт, що на півдні Франції, яке датується II ст. до н. е. 

На ній вибито 12 голів: вгорі по вертикалі – 4 голови, у середньому яру-

сі – 5 голів ( 2 + 3 ), внизу – 3 об’єднані голови, при чому, середня голова ди-

виться вгору, а на Збручанському Ідолі Троян тримає на руках верхній ярус. 

Ми переконані, що Збручанський Ідол стояв у центрі Долинянської об-

серваторії. 

Святилище-обсерваторія у селі Долиняни на Буковині 
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У 1973 році археологом Г. І. Смірновою, внаслідок розкопок, були 

виявлені залишки згорілої круглої дерев’яної споруди. 

По колу, діаметром 17 м. було розташовано 36 стовпових ям, в яких ви-

явлені залишки дерев’яних стовпів. 

У центрі споруди знаходилась велика яма – 7,5 х 2,8 м., глибиною 1,1 м., 

у якій було заглиблення, яке збігалося з центром споруди, і у якому, ймовірно, 

стояв Збручанський Ідол. 

Чотирма «входами» колонада ділилася на групи з 5, 8, 14 та 9 стовпів. 

Колонада була оточена кількома рядами кам’яних блоків, які, на жаль, 

були зруйновані. 

Г. І. Смірнова дійшла висновку, що «споруда нагадує круглі святилища 

під відкритим небом, відомі на ряді дакійських поселень І ст. до н. е. – II ст. н 

.е., і її слід віднести до категорії культових». [4]. 

За нашими дослідженнями, споруда у Долинянах – «Святилище-

обсерваторія», яка виконувала функції: 

1. Пригоризонтної обсерваторії, на якій стовпами-орієнтирами фіксува-

лися крайні точки сходу Сонця на горизонті під час літнього та зимового сон-

цестоянь. 

2. Астрономічного годинника – обчислювального пристрою, на якому 

стовпами – індексами фіксувалися числа астрономії та антропології. 

3. Святилища язичницької астрономо-антропологічної релігії з її куль-

том астральних Богів – світил та планет, біля якого святкувалися Сатурналії та 

здійснювались обряди, пов’язані зі шлюбом, народженням дитини та похован-

ням. 

 

Астрономічний годинник 

Циферблат «Астономічного годинника» (АГ) споруди – 36 дерев’яних 

стовпів – обчислюваних одиниць. 

Стовпи-індекси – це 8 стовпів на 4-ох «входах» у святилище, а також 

стовпи у ямах зі спеціальною глиняною обмазкою, яка виходила за краї ям. 

Індексом був і стовп № 9, у якому, за дослідженнями, стовпи поновлювались 

після їх спалення. Деякі стовпи, ймовірно, спалювалися під час урочистих 

подій. 

Початок обчислень на циферблаті від стовпа , спрямованого на точку 

сходу Сонця в день літнього сонцестояння (індекс №1), і здійснювали за го-

динниковою стрілкою. 

Принцип дії «АГ» - навивання нитки часу на циферблат та фіксація чи-

сел астрономії та антропології на його індексах. Застосовувався математичний 
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метод «гри на залишках», за яким довге число ділилося на базове число 36, а 

залишок від ділення відкладався на певному індексі. Метод «гри на залишках» 

застосовувався у «Вруцилетах» - календарних обчисленнях на пальцях, який 

був відомий грекам. 

При обчисленнях дробові числа розглядалися як цілі числа. Наприклад, 

фіксація числа сонячного року - 365.25д.   36525 : 36 = (1014 х 36) + 21. Зали-

шок 21 фіксувався на індексі № 21. 

«АГ» індексами фіксує: 

1) тривалість сонячного року на «АГ» визначалася за крайніми точками 

сходу Сонця на горизонті, на які були спрямовані стовпи з індексами № 36 та 

№ 13 при розташуванні спостерігача в західному кінці великої ями.  

Стовпом-орієнтиром № 36 фіксувалася крайня північно-східна точка 

сходу Сонця в день літнього сонцестояння.  

Стовпом-орієнтиром № 13 фіксувалася крайня південно-східна точка 

сходу Сонця у день зимового сонцестояння. 

У цьому секторі Сонце рухається на протязі половини року, потім руха-

ється в зворотному напрямку.  

Між стовпами № 36 та № 13 розташовано 13 стовпів.   13 х 14 = 182 д. – 

половина року.   Число 14 – група стовпів від стовпа № 13 до стовпа № 28.   

Отже, у ряді з 13-ти стовпів необхідно було переходити від одного стовпа до 

другого через 14 днів. 

182 д. х 2 =13 х 28 = 364 д. Напрямком на стовп № 6 фіксувалося весня-

не рівнодення. 

2) календарний сонячний рік, тривалістю 365 д. = 365 + 5 = 73 х 5     

№ 5 – 365 д.,   5.  № 1- 73 

3) сонячний рік, тривалістю 366 д. =186 + 180 = 122 + 244, у якому: 

весна-літо  - 93 + 93 = 186 д.  Осінь-зима – 88 + 92 = 180 д. 

Індекси: № 6 – 366 д., 186 д. № 14 – 122 д., № 28 – 244 д., № 6 – 186 д. 

№16 – 88 д., № 20 – 92 д., № 36 – 180 д.   № 21 – 273 д., 93 д.  

273 д. = 180 д. + 93 д. – період від осіннього рівнодення до літнього сон-

цестояння, а також від літнього сонцестояння до весняного рівнодення. 

За Калліпом (IV ст. до н. е.): весна-літо – 94 + 92 = 186 д., 

                                                    осінь-зима – 89 + 90 = 179 д. 

4) 4 сонячних роки:  365,25 д. х 4 = 1461 д. = 366 + (365 х 3) 

№21 – 365, 25 д.,   1461 д. 

5) сонячний рік, тривалістю 364,5 д. – відомий Філолаю (Vст. до н е.) 

364,5 д. = 72,9 х 5,       № 9 – 364,5 д., 72,9 

6) 304 д. – сакральний період римського календаря, який фіксує 304 со-

нячні роки, у яких 111 036 д. та 3760 місяців. Цей рік похідний від 19 років 
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Метона (V ст.. до н. е.), у яких 235 місяців.  19 р. х 16 = 304 р.    235 х 16 = 3670 

міс. 

№16 – 304 д., 16,    3760.    №19 – 19,   235 

Гіппарх (II ст. до н е.) за цим періодом обчислював тривалість синодич-

ного місяця , зменшивши його на 1 добу.   111 036 д. – 1 = 111 035 д.  [ 5 ]. 

111 035 : 3760 = 29, 530585 д. - № 1. 

7) 4368 = 3038 + 1330 =  273 д. х 16 = 56 х 78 = 208 д. х 21 – відносне ко-

ло Сонця і період його обертання.  №14 – 3038 д. – підсумок періодів 7-ми 

планет за Збручанським Ідолом. 

1330 д. = 266 д. х 5    №14 – 266 д.    №5 – 5.     № 21 – 273 д., 21       

№ 20 – 56.    № 6 – 78 .   № 28 – 208. 

8) Сарос – 6585,19 д. = 29,53 д. х 223     № 1 – 29,53д.    № 7 – 6585, 19 д.,  

223 

Сарос – 6588 д. = 366 д. х 18 =  27д. х 244      №36 - 6588 д., 

№ 28 – 244 д. = 366 д. : 1,5    № 27 – 27 д. драконічний місяць 

9) 346,62 д.= 200 000 : 577 – драконічний рік. Ці обчислення присутні у 

Феському    диску.      №1 – 577,    № 20 -  200 000      346, 62 х 19 = 6585, 78 д. 

10) 19-ти річний період – 6939, 55 д. = 29,53 д. х 235      №19 – 6939,55 д., 

235. 

6939 д. = 27 д. х 257 – № 27. 

6940 д. (за Метоном) – № 28. 

6944 д. = 217 д. х 32 = 56 х 124   № 1 – 217 д.   № 20 – 56.   № 16 - 124 

11) Терміни народження життєздатних дітей: 

196 д. = 7д. х 28 – мін. термін народження   №16 – 196 д. 

217 д. = 7 д. х 31       № 1 – 217.    № 7 – 7. 

280 д. = 7 х 40 – № 28. 

315 д. = 7д. х 45 – макс. термін народження – № 27. 

243 д. = 27 д. х 9 – період видимості Венери – вечірньої, або вранішньої 

зорі – № 27. 

206,71 д. (207д.) = 29, 53 д. х 7 – 7-ми місячний термін – № 7. 

265, 77 д. (266 д.) = 29,53 д. х 9 – 9-ти місячний термін – № 9. 

798 д.= 266 д. х 3 –  № 6.      № 14 – 266 д. 

100 років. – № 28. – термін життя Людини за Біблією. 

Свято Сатурналій 

Свято Сатурналій у Римі відбувалися у дні зимового сонцестояння . 

Учасники дійства обмінювались глиняними фігурками дітей. 
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У релігієзнавстві Сатурн вважається Богом посівів і врожаю, але голов-

не – він був Богом, який сприяв народженню Людини. 

Римський чотирьохрічний календар був підпорядкований Сатурну і 

Людині. Роки календаря: 355 д.+ 377 д.+ 355 д.+ 378 д.= 366, 25 д. х 4 

377 д. та 378 д. – періоди Сатурна-Рода. 

355 д. = 177 д. + 178 д. Місячні затемнення відбуваються з періодичніс-

тю 177-178 д., які вважалися періодами смерті Людини. 

В «АГ» в індекс №16 зведені числа свята Сатурналій: 

1) 88 д. – день зимового сонцестояння при обчисленні початку року з 

дня осіннього рівнодення. У цей день починає збільшується тривалість дня – 

народжується Сонце. Саме у цей день народився Ісус Христос, який, за уяв-

леннями перших християн, вважався Сонцем.   № 16 – 88 д. 

2) 376 д. – мін. період Сатурна-Рода.   100 000 : 376 = 266 д. – термін на-

родження дитини.   № 16 – 376 д. 

380 д. – макс. період Сатурна. 380 д. х 7 = 266 д. х 10.    № 20 – 378 д.  

3) Планети – космічні батьки людей: 

808 д. + 592 д. = 1400 д. = 280 д. х 5     № 16 – 808 д. – макс. період Мар-

су,  

592 д – макс. період Венери.      № 28 – 280 д. – оптимальний термін на-

родження. 

4) 274 д. = 186 д. + 88 д. – період від дня весняного рівнодення до дня 

зимового сонцестояння – термін народження.   № 6 – 186 д. 

100 000 : 274 = 364, 9635 д. = 365 д. Висота єгипетської піраміди Хефре-

на – піраміди Сонця дорівнює 274 царських ліктя.  

5) 196 д. – мінімальний термін народження життєздатної дитини. Маємо 

обґрунтування звичаю дарування фігурок дітей під час Сатурналій. № 16 – 196 

д. 

6) 304 д. – символічний період, який уособлював 304 роки, що мають 

3760 місяців, які  символізують Сатурна.  № 16 – 304 д.,    3760. 

Єгипетська астральна міфологія 

«Астрономічний годинник» був єгипетського походження, і фіксував 

числа астрономії, за якими формувався відомий єгипетський астральний міф 

про Осіріса, Ісиду, Гора і Сета. Події цього міфу були математизовані. 

Осіріс - Сонце – 366 д. = 189 д. + 177 д. – за єгипетським календарем. 

№9 – 189 д. 

Ісида - Венера – 576 д. – мін. період - № 36. 

Гор - дитя - Марс – 765 д. – мін. період Марса – 9. 
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Гор - старший - Марс – 810 д. = 765 д. + 45 – макс. період Марсу. № 9 – 

45. 

Сет - Сатурн – 378 д. = 189 д. х 2 – № 9 – 189 д. 

Сет - Сатурн вважався братом Сонця тому, що вони мали спільний 189-

денний період. Осіріс був розрубаний Сетом. Внаслідок двобою Сет відтяв 

189-ти денний період у Осіріса. Дружина Осіріса – Ісида знайшла цю частину 

Осіріса і зачала дитя - Гора – Марса. Коли Гор підріс і став Гором-старшим - 

810 діб, він вступив у двобій із Сетом, який вибив йому «Око». 

810 д. – 378 д.= 432. Натомість, Гор позбавив Сета чоловічих атрибутів 

саме тому, що Сет був Богом родючості. 

У Гора-старшого одним оком було Сонце, а другим - Місяць. 

Сюжет цього міфу формувався за рівнянням швидкості єгипетського 

«Космологічного довідника» - 1 градус за 72 роки: 

72 д. х 360 д.= 25 920 = 108 х 240 = 432 х 60 = 576 х 45 = 810 х 32, де: 

432 – коло Сонця – перше «Око» Гора - № 36. 

108 – коло Місяця – друге «Око» Гора - № 36. 

576 д. – період Венери-Ісиди. 

№ 36 - 810 д. – період Марса – Гора-старшого. 

№ 36 – 72,   360,   25 920 д. 

Отже, як релігія, так і міфологія стародавнього Світу були астрономо-

антропологічними за своїм змістом та були стабільними, оскільки мали 

об’єктивне обґрунтування. 

 

Скельна обсерваторія біля міста Вижниці 
 

За інформацією студентки О. 

Сребкової, на скелях біля села Багна, 

неподалік від м. Вижниця існують 

численні петрогліфи у вигляді кіл. 

Розвідками археолога Б.П. 

Томенчука та автора були досліджені 

та описані системи петрогліфів, а 

також кілька кам’яних ідолів. Авто-

ром встановлено, що петрогліфи не 

були символічними прикрасами 

скель, а слугували для астрономіч-

них обчислень. 
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Знавцем Карпат проф. М. Кугутяком було виявлено ряд скельних свя-

тилищ. [6]. 

Перша група скель з петрогліфами. 

Скеля №1 налічує 7 кіл - (3+2+2). 

Внизу великої скелі вибито 3 великих кола, які об’єднані між собою. 

Над ними – 2 великих кола, а праворуч – Ідол з великою головою та велике 

коло. 7 – символічне зображення 7-ми планет, аналогічне зображенню постатей 

7-ми Богів на Збручанському Ідолі. 

Біля великої скелі - окрема горизонтальна стела з головою – Людина – 

1; 

7 + 1 = 8 – до системи з 7-ми Богів додана Людина, що стало причиною появи 

8-ми денного римського тижня, який фігурує в дакійському «Астрономічному 

годиннику». 

Скеля №2 - 6 кіл (3 + 3).  

Скеля №3 - 7 кіл (4 + 3). 

На окремому камені – 1-е коло. 

На другому – 2 кола.    Разом 3 кола. 

Скеля №4 - 13 кіл 

Скеля №5 - 4 кола 

Обчислення календарного року: 4 х 13 х 7 = 52 х 7 = 4 х 91 = 364 д. 

364 д. + 1 (1 коло на окремому камінь) = 365 д. 

364 д. + 2 (2 кола на окремому камені) = 366 д.  

Неподалік розташована плита, на якій 18 кіл. 

366 х 18 = 6588 д. – єгипетський Сарос. 

Обчислення кола Сонця: (по порядку чисел)  8 х 6 х 7 х 13 = 4368 

Стандартне обчислення: 8 х 7 х 6 х 13 = 56 х 78 = 4368  

Обчислення кола Місяця: 7 х 3 х 13 х 4 = 21 х 52 = 273 х 4 = 1092 

364 х 3 = 1092 – коло Місяця.  Число 3 – три об’єднані кола на великій 

скелі. 

1092 х 4 = 4368 – інші 4 кола на великій скелі. 

Друга група скель з петрогліфами. 

Скеля №1 – 18 кіл. 

Скеля №2 – 2 кола. 

Скеля №3 – 3 кола. 

Скеля №4 – 4 кола =( 3 + 1 

Ідол ). 

Обчислення кіл Місяця та 

Сонця: 
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18 х 2 х 3 = 108 – мін. коло Місяця (візуальні розміри Місяця та Сонця 

- змінні).    108 х 4 = 402 – мін. коло Сонця. 

 

Дакійський «Астрономічний годинник» у Сармізегетузі 
 

Дакійський «Астрономічний Годинник» - аналог Буковинського «Аст-

рономічного годинника», далі «АГ». Він має вигляд кола, діаметром 14 метрів, 

по якому встановлено 13 груп кам’яних блоків. В 11-ти групах по 8 блоків, в 

двох групах - по 7 та 6 блоків. Разом 101 блок. 

Число 8  –  римський  торговий  тиждень  – 7  + 1  =  8.  До  7-ми  Богів  

була 

додана Людина. 

Число 101 ми зустрічаємо у рівняннях єгипетської «Таблиці ділення чи-

сла 2 на непарні числа від 3 до 101» з папірусу Райнда. 

Рівняння має вигляд: 2 :101 = (1 : 101) + (1 : 202) + (1: 303) + (1: 606). 

Зазначимо: 202 + 606 = 808 д. – період Марса. 

303 + 1 = 304 д. – сакральний період, який фіксувався у римському річ-

ному календарі і символізував 304 роки. 

Індекси «АГ» - це крайні числа блоків, які фіксують числа:  

1, (8, 9), (16, 17), (24, 25), (32, 33), ( 40, 41), (47, 48), (55, 56), (63, 64), 

(71, блок - 72, 73), (77, 78), (85, 86), (93, 94), 101. 

Між індексами 71 і 72 встановлено великий кам’яний блок, який фіксує 

найважливіші періоди. 

Біля індексу № 1 було встановлено 3 стовпи, орієнтовані у західному 

напрямку. 

«АГ» має базове число 101 і працює за принципом «гри на залишках», 

аналогічно Буковинському «АГ». 

Початок обчислень - з блоку, біля якого встановлено три стовпи і здійс-

нюються проти годинникової стрілки. 

«АГ» перетинають 4 стовпи, встановлені у напрямку від індексу  №16 

до індексу №64.     16 х 4 = 64. Індекс № 64 фіксує важливі числа – 266 д. та 

365,25 д. 

«АГ» фіксує числа: 

364, 9635 д. = 100 000 : 274 - №101,    № 72 – 274. 

366 д. - високосний сонячний рік - № 63. 

365, 25 д. – зоряний сонячний рік - № 64. 

4 сонячних роки: 365,25 д. х 4 = 1461 д. = 366 д. + 1095 д. 

365д. х 3 = 1095 д., № 47 -1460 д.,    № 85 – 1095 д. 

364,5 д. – сонячний рік за Філолаєм - № 9. 
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4368 = 3038 + 1330 – коло Сонця.   1330 д. = 266 х 5    №25 – 4368. 

№ 17 – 1330 д.,  №64 – 266 д. 

3038 д. – підсумок періодів 7-ми «планет» - №8. 

Сезони сонячного року: 

186 д. – весняно-літній період року за Калліпом і 187 д. з Гіппархом. 

179 д. – осінньо-зимовий період року за Калліпом і 178 д. за Гіппархом. 

186 д. + 179 д. = 178 д. + 188 д. = 365 д. 

273 д. = 179 д. + 94 д. – день літнього сонцестояння за Калліпом - №71. 

275 д. = 186 д. + 89 д. – день зимового сонцестояння за Калліпом - №73. 

№ 85 – 186 д., № 86 – 187 д., № 78 – 179 д. 

304 д. – сакральний період року, який символізує 304 роки, які мають 

3760 місяців № 1 – 304.    304д. + 62д. = 366 д. 

29, 53 д. – синодичний Місяць - № 24. 

Сарос – 29,53 х 235 д. = 6929, 55 д. -  № 85. 

Сарос – 27 д. х 257 = 6939 д. - № 71. 

Сарос за Метоном – 6940 д. - № 72. 

6792 д. - цикл місячних вузлів за Гіппархом - № 25. 

885, 9 д. = 29, 53 х 30 – 30-ти місячна серія місячних затемнень – № 72. 

400 000 – відносне коло Землі за Аристотелем (IV cт. до н. е.). 

444 д. = 266 д. + 178 д. – коловорот життя і смерті за єгипетською Кос-

мологією. № 40 – 444 д., №64 – 266 д.,  № 77 – 178 д. – періодичність місячних 

затемнень. 

 

Велике дакійське святилище в Сармізегетузі 

Святилище складається з 4-ох структурних елементів : 

1. 104 кам’яних блоків у зовнішньому колі. 

2. 180 = 6 х 30 - великих стовпчиків у другому колі, яке примикає до 

першого кола  

30 коротких стовпчиків між групами великих стовпчиків  

Разом у колі: 180 + 30 = 210 рахівних елементів. 

У двох колах: 104 + 210 = 314 – елементів. 

3. У третьому колі 68 дерев’яних стовпів, розділених «входами» на гру-

пи: 

17,  17,  16, та 18 стовпів. 

На «входах» 14 плит: 3 + 4 + 3 + 4 = 7 + 7 = 14 плит. 

Разом у колі - 68 + 14 = 82 елементи. 

4. У «Підкові» 21 + 13 = 34  дерев’яних стовпів. 

На двох «входах» по дві плити – 2 + 2 = 4. 

Разом у «Підкові» - 34 + 4 = 38 елементів. 
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Підсумок рахівних елементів у обсерваторії: 314 + 82 + 38 = 434 д. 

434 д. – середній період однієї «планети». (див. розд. «Збручанський 

Ідол»). 

434 д. х 16 = 6944 д. – період народження «планет», близький до єгипет-

ського Соросу. 

3038 д. = 434 д. х 7 – підсумок періодів 7-ми «планет».  

266 д. =38 х 7 – 9-ти місячний термін народження Дитини.  

1 330 д. = 38 х ( 17 + 18 ) = 38 х 35 = 266 д. х 5 – термін народження 5-ти 

дітей. 

4 368 д.  = 3038 д. + 1 330 д. =104 х ( 21 х 2 ) = 104 х 42 = 4 368 - коло 

Сонця. 

           21 х 13 = 273     273 х 4 = 1092 – коло Місяця. 

           273 х 16 = 4368 – коло Сонця. 

           765 д. = ( 68 х 180 ) : 16 - Гор-дитя – Марс. 

          Отже, це святилище було місцем вшанування Сонця, Місяця та Бога Гора 

– Марса. 

Висновки: астрономо-антропологічний зміст двох дакійських «святи-

лиш-обсерваторій» та двох буковинських свідчить про існування в Карпатсь-

кому регіоні на рубежі ери розвинених астрономічних знань єгипетського та 

європейського походження. Ці об’єкти – найпізніші пам’ятки дохристиянських 

розвинутих наукових знань про Небо, а також тогочасних релігійних уявлень. 

«Астрономічні годинники», - як Буковинські, так і дакійські, - тотожні 

як за методами обчислень, так і за змістом. Вони фіксують календарні періоди, 

терміни народження дітей та цикли місячних затемнень. 

Вижницька скельна обсерваторія та Велика дакійська обсерваторія були 

святилищами, місцями поклоніння Сонцю та Місяцю. 

Спростовується уявлення, що Карпатський регіон на рубежі ери був пе-

риферією європейської цивілізації. 
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Анотація. У статті наведені результати розрахунку залишків 

компонентів палива методом Монте-Карло. Показано, що застосування 

методу Монте-Карло дає менше номінальне значення залишку в порів-

нянні з традиційним методом.  

Ключові слова: алишки, моделювання, метод Монте-Карло. 

 

Abstract. The article presents the results of calculation of liquid pro-

pellant residuals using the Monte Carlo Method. Results show that the appli-

cation of the Monte Carlo Method gives a smaller nominal value of the resid-

ual of the compared to the traditional method. 

Keywords: Propellant residuals, modeling, the Monte Carlo method. 
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Залишки компонентів палива – важлива складова розрахункових 

робіт при проектуванні та розробці ракет космічного чи іншого призна-

чення. 

Допустимо сказати, що залишки компонентів палива відобража-

ють досконалість конструкції систем живлення рушійних установок. 

Зменшення залишків сприяє підвищенню енергетичних можливостей 

ракет, збільшенню маси корисного вантажу і завжди добре приймається 

проектантами. 

Пошук шляхів зменшення залишків завжди є актуальним викли-

ком для будь якого проекту. 

Для зменшення залишків проектанти спрямовують свої зусилля 

на оптимізацію конструкції забірних пристроїв, баків, магістралей сис-

тем живлення та інших конструктивних елементів які пов'язані з фор-

муванням залишків компонентів палива. Використовують новітні обчи-

слювальні методи, удосконалюють розрахункові методики. 

Якщо конструкція систем забезпечення вибрана, то залишки ви-

значаються за певними параметрами польоту ракети та роботи двигунів 

такими як повздовжнє прискорення ракети, витрати компонентів пали-

ва, тиск газу наддування, температура компонентів палива. Ці парамет-

ри мають, звичайно, випадкові відхилення від номінального значення. 

Тому залишки теж будуть мати відповідні відхилення від номінального 

значення. 

Будемо розглядати залишок як випадкову величину. 

Метод Монте-Карло – це чисельний метод рішення математич-

них задач за допомогою моделювання випадкових величин. 

Датою народження методу Монте-Карло прийнято вважати 1949 

рік коли з'явилась стаття "The Monte Carlo Method". Творцями цього 

методу вважають американських математиків Дж. Неймана і С. Улама. 

Сама назва "Монте-Карло" походить від міста Монте-Карло у 

князівстві Монако, славетного своїм ігорним домом. Справа у тому, що 

одним з найпростіших механічних приборів для одержання випадкових 

величин є …рулетка. До речі, метод Монте-Карло ніколи не допоможе 

виграти у рулетку. Він навіть цим і не займається. 

Існує багато математичних задач які вирішує метод Монте-Карло. 

Це може бути визначення площини пласкої фігури, обчислення інтегра-

лів, рішення лінійних рівнянь, диференційних рівнянь. 

Метод Монте-Карло дозволяє моделювати будь який фізичний 

процес, на перебіг якого впливає випадкові фактори. Для багатьох ма-
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тематичних задач, які не пов'язані з випадковістю, можна штучно вига-

дати імовірну модель і навіть не одну, яка дозволить вирішати задачу. 

Спробуємо застосувати моделювання за методами Монте-Карло 

для визначення залишку компонентів палива в системах живлення ра-

кет-носіїв та порівняти результати їх з традиційними методами. 

Представимо у загальному виді залишок як функцію вихідних 

параметрів: витрат компонента на двигуни, тиску газу наддування, по-

вздовжнього прискорення ракети та температури  компонента. Кожен 

вихідний параметр задається номінальним значенням та допустимими 

відхиленнями від нього. Представимо ці параметри як незалежні випад-

кові величини. Номінальні значення будемо приймати як математичні 

очікування, закони розподілу - нормальними, середні квадратичні від-

хилення визначено так, щоб відхилення були симетричними. 

Далі розігруємо значення параметрів і підставляємо їх у нашу 

функцію і отримаємо перше значення залишку. Повторив розигри N раз 

ми отримаємо N випадкових значень залишку. Характеристики залишку 

як випадкової величини визначаються за добре відомими формулами. 

За традиційним методом (метод “3-сигм”) за номінальними вихі-

дними параметрами визначається мода залишку - найбільш імовірне 

його значення, а закон розподілу складається з двох нормальних зако-

нів, які мають однакову моду та кожен своє середнє квадратичне відхи-

лення. 

На рисунку 1 наведені результати розрахунків залишку компоне-

нта у системі окиснювача. Результат, який отримано за методом Монте-

Карло показано гістограмою. 

 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

210 
 

 
Рисунок 1 Закони розподілу залишку Х. 

 

Результат, який отримано за методом “3-сигм” показано лінією. 

Як ми бачимо значення моди залишку за двома методами відріз-

няються. Мода залишку, яка отримана за методом Монте-Карло менше 

моди “3-сигм”. 

Удосконалення розрахункової методики привело до зменшення 

номінального значення залишку. Однак, необхідно сказати, що досвід 

використання методу Монте-Карло у розрахунку залишків компонентів 

палива ще невеликий і потребує подальшого вивчення та удосконален-

ня. Так, наприклад, число N визначає точність результату, тому не може 

назначатись довільно. В даної моделі приймалось, що відхилення вихід-

них параметрів відносно номінального значення є симетричними. Необ-

хідно розуміти як ця ідеалізація впливає на кінцевий результат. 

У цілому методи Монте-Карло легко реалізуються на сучасних 

комп'ютерних математичних програмах, наприклад таких як MathCAD, 

Matlab і їх використання удосконалює розрахункові методики та може 

сприяти підвищенню енергетики ракет-носіїв. 
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Анотація. Стаття присвячена популярним образам космосу, що 

формуються за допомогою кінематографу. Дослідження та розвиток 

технологій у галузі освоєння космічного простору, які почалися в сере-

дині минулого століття, наділялися героїчними та футуристичними 

образами в кіномистецтві. Нарівні з ними з’являються картини «жахли-

вого космосу», що транслюють лякаючі подробиці можливих небезпек 

космічного простору. 

Ключові слова: космос, кіно, астрокультура. 

 

Abstract. The article is devoted to the popular outer space images that 

are formed using cinematography. Technology research and development in 

the field of space exploration, that started in the middle of the last century, 

were endowed with heroic and futuristic images in cinematography. Along 

with them, pictures of the «terrible space» appear, transmitting scary details 

of the possible dangers of outer space. 

Key words: outer space, cinema, astroculture. 

 

Космічний простір з давніх-давен привертав увагу людини. Успі-

хи науково-технічного прогресу початку XX зробили космос як ніколи 

відчутним та близьким людині. Поки К.Е. Ціолковський, Р. Годдард, 

Г. Оберт розробляли питання ракетобудування і обговорювали можли-

вість міжпланетних польотів, герої кіно, що тільки-но з'явилося, вже 

щосили досліджували поверхню різних планет і їх супутників.  

Якщо дивитися фільми про космос у хронологічній ретроспекти-

ві, можна побачити, як змінювалися уявлення людини про освоєння 

позаземного простору в інтерпретації різних режисерів. 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

212 
 

Показати космос достовірно та несуперечливо – головне завдання 

режисера і сценариста. При цьому всі фільми про космос мають певну 

особливість. Їхня невід'ємна складова – зображення антуражу, що ото-

чує героїв. Коли в основі фільму лежить реальна історія, не можна обій-

тися без технічних консультантів, фахівців-істориків, а наскільки мож-

ливо – її свідків.  

Фільми про космос можна умовно поділити на кілька категорій. 

По-перше, це кінострічки, присвячені космічній діяльності, свого роду 

«виробничі драми», де у центрі сюжету – робота людини, пов'язана з 

космосом. По-друге, – фільми, в яких космос є лише тлом для історії 

про життя людей. Третя категорія – наукова фантастика, події якої ма-

ють прямий стосунок до космосу. 

У фільмах про космос першої половини ХХ століття режисери 

втілювали мрії про подорожі на далекі планети та намагалися зрозуміти, 

як зміниться світ, коли вони справді стануть можливими. Творці кінока-

ртин спиралися на пригодницькі оповідання, ще не доведені теорії та 

власні фантазії. 

«Подорож на Місяць» (Le Voyage Dans la Lune) – перший фільм 

про розвідку далеких куточків космічного простору, який у 1902 році 

зняв Жорж Мельєс. Серед найзначніших фільмів «німої ери» на косміч-

ну тематику – «Подорож на Марс» (1918) данського режисера Форреста 

Хольгер-Мадсена, «Аеліта» (1925) радянського режисера Якова Прота-

занова, «Жінка на Місяці» (1929) німецького режисера Фріца Ланга та 

«Космічний рейс» (1935) радянського режисера Василя Журавльова. 

Самі назви фільмів свідчать про популярність космічних кіносюжетів.  

Космічна наука породила космічне мистецтво. Мрія про політ до 

інших світів знайшла втілення у фантастичних інопланетних пейзажах 

1910-х років художника-космолога Петра Фатєєва, а також у тісно по-

в'язаних з астрономією мальовничих роботах Скрайвера-Болтона, який 

створив загальні види Сатурна та Юпітера, Антоніаді та професора 

Ловелла з їх малюнками Марсу, Кранца з його відомою роботою «Ніч 

на поверхні Місяця».  

У суміжній галузі образотворчого мистецтва проявився наприкі-

нці 1920-х років талант одного з фундаторів нового жанру науково-

фантастичного живопису, українського радянського художника кіно 

Юрія Павловича Швеця (1902–1972). Він народився у Полтаві. Працю-

вав у драматичному театрі-студії «Просвіта», де був актором та декора-

тором. 1929 року закінчив Київський художній інститут, у якому навча-

вся на відділенні теорії кіно як кінохудожник-постановник. Вже 1927 
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року Швець почав працювати на кіностудії «Українфільм» у якості ху-

дожника-постановника.  

У 1934 році за безпосередньої участі К. Е. Ціолковського Швець 

створює декорації до першого радянського науково-фантастичного фі-

льму «Космічний рейс». Ескізи космічної ракети, скафандрів та іншої 

фантастичної техніки створювалися під керівництвом вченого. Найсер-

йозніша увага основоположника космонавтики до кожної деталі, вимога 

суворої науковості у показі космічної техніки майбутнього допомогли 

Швецю сформувати у своїй творчості основні засади радянської науко-

вої та космічної фантастики. У 1937 році художник брав активну участь 

у створенні нового фільму про космос – «Ранкова зірка». 

У 1950–1960-х роках він створює сотні декорацій до кінофільмів 

про космос: «Всесвіт» (1952), «Небо кличе» (1958), «Мрії назустріч» 

(1961), «Місяць» (1963). Виконані темперою та аквареллю, вони здебі-

льшого мають абсолютно самостійне художнє значення. Серед його 

полотен – «Космодром на Місяці» (1958), «На Марсі. Зустріч двох сві-

тів» (1961). Ряд картин Ю. Швеця з'явилися на світ завдяки тим ескізам, 

які він робив, працюючи над фільмами про космос. Ескізи до фільму 

«Небо кличе» у 1963 році придбала американська компанія, а перемон-

товані кадри із самого фільму були використані у американській кіно-

стрічці «Битва за межами Сонця». Одна з останніх робіт художника в 

галузі космічної фантастики датована 1972 роком. Створені Ю. П. Шве-

цем, його сучасниками та послідовниками твори відкрили перед світо-

вим образотворчим мистецтвом новий, космічний шлях. 

Поява в 1930-х роках звукового кіно і Велика депресія сприяли 

розвитку жанру фантастики. У «Кінці світу» Абеля Ганса не людина 

вирушила до космосу, а всі небезпеки всесвіту навпаки явилися нам у 

збірному образі комети, єдиним порятунком була віра. Популярними 

стали малобюджетні короткометражні серіали, як-от «Флеш Гордон» 

від Universal про трьох землян, що прилетіли на іншу планету, перемог-

ли там зло і повернулися на батьківщину. Вже в 1940-і роки, під час 

Другої світової війни, в кінотеатрах з'явилися екранізації ще одного 

коміксу – історій про Супермена, уродженця планети Криптон, усинов-

леного земною родиною. Ера супергероїв у кіно почалася з космосу, з 

людини із зірок. 

Важливим етапом історії кіно про космос є кінострічка «Дорога 

до зірок» (1957) Павла Клушанцева. Знаменна вона тим, що була випу-

щена у рік запуску першого штучного супутника. Хоча фільм обмеже-

ний з точки зору точності опису деталей, все ж немає інших робіт тих 
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років, де були б так якісно показані рух ракети по орбіті Землі, перша 

орбітальна станція, досить точно зображена невагомість. Відображен-

ням кінематографічних фантазій про далекі галактики є фільм «Я був 

супутником сонця» Віктора Моргенштерна (1959).  

У 1961 році разом із польотом Юрія Гагаріна в космос настала 

нова епоха розвитку космічних досягнень. 14 квітня 1962 року у прокат 

виходить «Планета бурь» Павла Клушанцева – картина, яка також озна-

менувала собою перехід від ілюзорних та ідеалістичних фантазій до 

осмислення космосу, як незвіданої території, сповненої загадок та небе-

зпек. Відкриття нових світів і пов'язана з цим людська рефлексія, яку 

зародив Клушанцев, стануть прикладом для режисерів, і вже в новому 

форматі з глядачем заговорять «Соляріс», «Кін-Дза-Дза» та «Через тер-

ни до зірок». Режисер «Зоряних війн» Джордж Лукас називав Клушан-

цева «хрещеним батьком» своєї космічної саги. 

1967 року Євген Шерстобітов екранізував «Туманність Андроме-

ди» І. Єфремова, а за ним 1972 року виходить науково-фантастична 

драма Андрія Тарковського «Соляріс» за мотивами однойменного ро-

ману Станіслава Лема. Тарковський один із перших говорить про реф-

лексію людини, розлученої зі своєю рідною планетою, про емоційні 

наслідки для дослідників космосу та про моральні проблеми технологі-

чного прогресу. 

У 1972 році відбулась прем’єра фільму «Приборкання вогню», 

який розповідав про те, як розвивалася космічна програма у Радянсько-

му Союзі. Зйомки проходили на реальних об'єктах, використовувався 

справжній реквізит. «Повернення з орбіти» (1983) Олександра Суріна 

присвячений тому, як космонавти на орбіті долають наслідки аварії. 

Зйомки проходили на космодромі Байконур та у центрі управління 

польотами. 

Після Другої світової страхи перед атомною бомбою посилили 

інтерес до технологій та апокаліптичні настрої. У людей, а отже й у 

кінематографі, починає зароджуватися страх перед розумними механіз-

мами, які можуть замінити чи знищити людину. 1950 року вийшов три-

лер Ірвінга Пічела «Місце призначення – Місяць». На тлі «холодної 

війни» зросла кількість лякаючих історій про інопланетян – літали не 

ми, літали до нас: «День, коли Земля зупинилася» Роберта Уайза; «Де-

що з іншого світу» (1951) Говарда Гоукса та Крістіана Нібі, «Вторгнен-

ня викрадачів тіл» Дона Сігела.  

У 1957 році був запущений радянський супутник, а в 1958 у 

США створено NASA, стартували космічні перегони, це посилило стра-
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хи перед технологіями. Цей страх відображає радянсько-польський 

фантастичний детектив Марека Пестрака «Дізнання пілота Піркса» 

(1978), в якому один із андроїдів збирається підкорити собі всю людсь-

ку расу. В якомусь сенсі відображення цих страхів – бортовий комп'ю-

тер HAL із «2001 рік: Космічна одіссея» Стенлі Кубрика.  

У той же час з'являються картини, які можна зарахувати до дитя-

чої наукової фантастики: «Гостя з майбутнього» Павла Арсьонова 

(1984), дилогія Річарда Вікторова «Москва – Кассіопея», «Отроки у 

Всесвіті» (1973–1974) та «Велика космічна подорож» Валентина Селі-

ванова (1975). У цих стрічках радянські кінематографісти розмірковува-

ли про контакти з інопланетянами, штучний розум, а космос уявлявся 

людям загадковим, привабливим, але непередбачуваним і навіть небез-

печним. Там було чого боятися, і не лише чужих, а й своїх (як у «Чорній 

дірі» Гері Нельсона). Але людство рвалося у космос, питання «навіщо» 

не виникало. 

Наприкінці 1970-х кінофантастика вже надто сильно входила у 

ескапізм «Зоряних війн» та «Зоряного шляху». «Чужий» і «Той, що 

біжить по лезу» Рідлі Скотта змальовували похмуре майбутнє людства, 

яке освоює всесвіт, але не стає від того кращим. «Космічна Одіссея 

2010» Хайамса (1984) у прокаті не мала великого успіху, оскільки екра-

нами заволодів кіберпанк («Джонні Мнемоніка» Роберта Лонго). 

До кінця XX століття фільми про космос та інопланетян тяжіли 

до апокаліптики («День незалежності» Роланда Еммеріха). Винятків на 

кшталт «Зоряного десанту» Пола Верховена не вистачало. Так, був ще 

«П'ятий елемент» Люка Бессона, але це було про кохання космічного 

масштабу, а не про романтику далеких мандрівок. 

Вже на початку нового тисячоліття з'явилися «Планета мавп» Ті-

ма Бертона, «Соляріс» Стівена Содерберга, «Автостопом по галактиці» 

Гарта Дженнінгса. А у 2010-ті відбувся ренесанс кінофантастики [2]. 

Сьогодні в ній тріумфують різні ідеї. Про те, що в космосі дуже страш-

но і нестерпно важко – фільми «Гравітація» Альфонсо Куарона, «Марсі-

анин» Рідлі Скотта та «Час перших» Дмитра Кисельова. Якщо Кубрик 

знімав про Одіссеїв, то нова фантастика все більше про Ікарів, які ризи-

кують загинути, якщо відірвуться від Землі. 

Про ресурси та їх розподіл у космосі оповідають Крістофер Но-

лан («Інтерстеллар») та Ніл Бломкамп («Елізіум»). Про страх втрати 

ресурсів і спробу їх відібрати у неживої матерії або в когось розумного 

у всесвіті ще раніше розмірковували Джеймс Кемерон в «Аватарі» та 

Денні Бойл у «Пеклі». «ВАЛЛ-І» від PIXAR – про недбале ставлення до 
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планети, про людство, яке втекло до космосу. А індустрія «Зоряних 

війн» у новий час створила «Ізгой-один: Зоряні війни. Історії», фільм 

про невідомого солдата, який можна екстраполювати на будь-яку війну. 

Фільми, присвячені реальним подіям на шляхах освоєння неба та 

космосу, пов'язані із двома базовими міфами. Перший міф – про «куль-

турного героя»: льотчик чи космонавт – це Прометей, який несе цивілі-

заторську місію. А другий міф – це обов'язок перед народом та суспіль-

ством. Це особливо помітно у фільмах, знятих у жанрі соцреалізму: 

людина не може довільно здійснити подвиг, вона має віддати життя в 

ім'я найвищої мети. 

Документальні фільми та серіали на тему космосу та всесвіту – 

один із найпопулярніших жанрів серед документального кіно, адже що 

може бути цікавіше за загадковий всесвіт, секрети якого людство тільки 

починає вивчати. Якщо світ майбутнього вже настав, то як змінять наше 

життя технології, чи допоможуть вони людству або ж повністю змінять 

наше уявлення про життя? Відповіді на ці питання шукають автори 

документального серіалу «Планети» (2019, BBC). За допомогою доку-

ментального проєкту «Vice: Як ми будемо працювати в майбутньому» 

(2019, США), глядачі дізнаються, як радикальні розробки та прориви в 

галузі автоматизації та штучного інтелекту можуть змінити світ звичної 

людської праці. Використовуючи супутникові знімки і відео з камер, 

фільм «Земля: погляд з космосу» (2018) виходить за межі звичайної 

документальної кінострічки про природу, даючи докладне уявлення про 

те, що відбувається з нашою планетою і як вона змінюється. 

Передчуття космосу простежується і в дитячій мультиплікації: 

«Політ на Місяць» (1953) радянських режисерів Валентини та Зінаїди 

Брумбергів, «Мурзилка на супутнику» (1960) Євгена Райковського та 

Бориса Степанцева; стрічка румунського майстра Іона Попеску-Гопо 

«Homo Sapiens»; «Крот і ракета» (1965) чехословацького мультипліка-

тора Зденека Мілера; Герхард Берендт, режисер лялькового кіно НДР, 

який працював над серією «Піщана людина»; «Ікар Монгольф'є Райт» 

(1962) – анімаційна екранізація оповідання Рейя Бредбері. Науковим 

консультантом двох мультфільмів – «Дзеркало часу» та «Повернення» 

став льотчик-космонавт Олексій Леонов.  

Український кінематограф за часи відновлення Незалежності по-

вертає втрачену у радянський період самобутність. Ми вчимося не ко-

піювати іноземне кіно, а вибирати найважливіші події вітчизняної істо-

рії, які можна покласти в основу сюжетів кінотворів. Стрічка «Ти – 

космос» (U are the Universe) українського режисера Павла Острікова 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

217 
 

влітку 2022 року стала переможецею професійної секції Work in 

Progress Одеського міжнародного кінофестивалю. Через повномасштаб-

ну війну росії проти України частина індустрійної секції ОМКФ пройш-

ла на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Фільм отримав 

нагороду First Cut Lab Award у Каннах. Режисер працював над сценарі-

єм з 2011 року, а робота над фільмом розпочалась у листопаді 2021-го. 

Сюжет розповідає про космічного дальнобійника Андрія, який після 

вибуху Землі залишається єдиною людиною, яка вижила. Але до того 

моменту, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Вони вирі-

шують летіти назустріч одне одному, ця подорож займає три довгих 

роки, протягом яких герої закохуються. 

Фільм створений у копродукції України, Франції та Бельгії. Стрі-

чку презентували у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського 

кіноринку Marché du Film. 

Освоєння та дослідження космосу – один із ключових напрямів 

діяльності людини у XX столітті. Він залишається таким і в наш час. На 

початку третього десятиліття ХХІ століття ми вже можемо говорити про 

цілий «всесвіт» наукових, науково-популярних і просто популярних 

знань та уявлень про космос, про глобальну колекцію образів, нарати-

вів, практик та артефактів, що презентують космос, та у сукупності 

формують «астрокультуру» [1, 8].  

Таким чином, дослідження астрокультури допомагають зрозумі-

ти, яке складне, а іноді і суперечливе співвідношення факторів впливає 

на формування громадської думки про космічну індустрію, а також, як 

образи та наративи про космос репрезентують земні політичні, економі-

чні, культурні та психологічні проблеми. Астрокультура – «парасолька» 

і водночас маркер для всіх, кого цікавлять символічні та матеріальні 

аспекти соціального конструювання космосу. 
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Анотація. Актуальність теми обумовлена необхідністю розробки 

філософських підвалин міжнародного космічного права, які суттєво 

відрізняються від теорії міжнародного космічного права власним мета-

теоретичним статусом. Метою є розкриття метатеоретичного характеру 

філософії міжнародного космічного права у парадигмальному, філософ-

сько-антропологічному, аксіологічному, світоглядному, екзистенціаль-

но-прогностичному аспектах. Результатом є демонстрація наступних 

метатеоретичних підвалин філософії міжнародного космічного права, 

по-перше, філософії права та філософії міжнародного права у якості 

парадигмальних праксеологічних, по-друге, концепту людина космічна 

(homo cosmicus) як філософсько-антропологічної, по-третє, ідей комуні-

кативного розуму К.-О. Апеля й Ю. Габермаса, відповідальності 

Г. Йонаса, справедливості Дж. Ролза як аксіологічної, по-четверте, кос-

мічності, холістичності, синергійності у якості світоглядної, по-п’яте, 

екологічні імперативи у вигляді максим як екзистенціально-

прогностичної.  

Ключові слова: праксеологія, людина космічна, комунікативний 

розум, відповідальність, справедливість, космічність, холістичність, 

синергійність, турботливість 

 

Abstract. The actuality of the topic is due to the need to develop of 

philosophical foundations of international space law, which significantly 

differ from theory of international space law by their own meta-theoretical 

status. The goal is to reveal meta-theoretical nature of the philosophy of in-

ternational space law in paradigmatic, philosophical-anthropological, axio-

logical, worldview, existential-prognostic aspects. The result is the demon-

stration of the following meta-theoretical foundations of the philosophy of 
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international space law, firstly, philosophy of law and philosophy of interna-

tional law as paradigmatic praxeological, secondly, a concept of cosmic man 

(homo cosmicus) as a philosophical-anthropological one, thirdly, the ideas of 

communicative mind K.-O. Apel and Y. Habermas, responsibility of 

G. Jonas, justice of J. Rawls as axiological, fourthly, cosmicity, holisticity, 

synergy as worldview, fifthly, ecological imperative in the form of maxims 

as existential-prognostic. 

Keywords: praxeology, homo cosmicus, communicative mind, re-

sponsibility, justice, cosmic, holistic, synergy, caring 

 

Бразильській вчений Х.М. Філхо у статті «Чому філософія між-

народного космічного права?» (Filho, 2013) наступним чином формулює 

проблему: у ХХ–ХХІ ст. міжнародне право активно засвоює простір 

філософії (М.Г. Лозано, С. Бессон, Дж. Тасіулас, П.Б. Каселла, 

М. Коскенніємі, А. Лейбовіц, М. Дельмас-Марті, М. Лачс, О. Шачтер 

тощо), однак на цьому тлі філософські розвитки у межах міжнародного 

космічного права значно уступають (М. Лачс, К. Саган, Я. Броунлі, 

Б. Ченг, В. Ратгебер тощо). Виходячи з цього, він пропонує власний 

погляд через прояснення низки пов’язаних питань: чому філософія?, 

чому філософія права?, чому філософія міжнародного права?, і нарешті, 

чому філософія міжнародного космічного права? Я пропоную трохи 

інший підхід. Уявляється важливим відмежувати філософію міжнарод-

ного космічного права (далі – ФМКП) від теорії міжнародного косміч-

ного права (далі – ТМКП) через позначення метатеоретичного статусу 

ФМКП для міжнародного космічного права (далі – МКП). 

На мою думку, ФМКП не є ТМКП. Остання, як наука є, по-

перше, догматичною, маючи справу з вже існуючим набором понять, 

що складають концептуальний фрейм МКП, як складової міжнародного 

права, по-друге, дескриптивною, оскільки займається описом позначе-

них понять й концептів в їх взаємозв’язку, по-третє, мультипредмет-

ною, включаючи правову аргументацію, юридичну методологію, семан-

тику і герменевтику права тощо, які спрямовуються на розглядання 

конкретних подій, правових колізій, що так чи інакше виникають у га-

лузі МКП. У свою чергу, ФМКП являє собою метатеоретичний фунда-

мент МКП, зміст якого полягає у тому, що МКП розглядається як куль-

турно-онтологічний феномен, ґенеза якого відбувається: 1) у конкрет-

них історичних умовах – це ті екзистенціально-аксіологічні й правові 

виклики, що обумовлюють появу МКП у соціокультурному й юридич-

ному просторі; 2) по відношенню до певних фундаментальних цілей 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

220 
 

розуму (свобода, справедливість, добро, благо, щастя, істина тощо), які 

встановлюють трансцендентний горизонт культури; 3) базуючись на 

певному образі людини (homo cosmicus); 4) у горизонті інших теорій й 

концепцій, які так чи інакше обумовлюють існування МКП (наприклад, 

теорія комунікативної дії Ю. Габермаса, теорія справедливості 

Дж. Ролза, принцип відповідальності Г. Йонаса, екзистенціальні розроб-

ки М. Гайдеґґера, К. Ясперса тощо). Виходячи з такого розуміння 

ФМКП, визначимо її предмет через розглядання низки зрізів: 

1) парадигмального; 2) філософсько-антропологічного; 

3) аксіологічного; 4) світоглядного; 5) екзистенціально-прогностичного. 

Парадигмальний зріз – передбачає розкриття філософсько-

теоретичних засад, які концептуально обумовлюють виникнення й існу-

вання ФМКП і тут виділимо праксеологічний аспект (від грец. praxis: 

справа, подія, дія, діяльність, вимога). Йдеться про те, що має відно-

шення до діяльності у певному горизонті подій, яка передбачає певні 

вимоги або той чи інший рівень належного. Пригадаємо, з одного боку, 

розподіл знання Аристотелем на теоретичне (знання заради знання), 

практичне (знання заради дії), поетичне (знання заради творчості), а з 

іншого, – відомі кантівські питання: що я можу знати? (теоретична фі-

лософія), як я повинен чинити? (практична філософія, на що я можу 

сподіватись? (релігія). Звідси, проблематика ФМКП має в основі прак-

тичну філософію і ту її частину, яка пов’язана, з одного боку, з філосо-

фією права (Баумейстер, 2010), а з іншого – з філософією міжнародного 

права. Розглянемо більш детально. 

Ще у добу античності правова проблематика багато в чому мала 

вирішальне значення. Праксеологічні питання, які входили до кола мір-

кування мислителів тих часів: що таке благо (agathon)?, що таке право, 

правосуддя (dike)?, що таке справедливість, законність, праведність 

(dikaiosyne)?, що таке судочинство (dikaiodosia), що таке закон (nomos)?, 

як певні ідеї, які повинні знаходитись у підвалинах суспільства (polis) 

для його гармонійного існування. Отже, частиною практичної філософії 

(знання заради дії) є й ФМКП. І саме тут ми можемо позначити її коло 

питань: що собою являють благо й справедливість у горизонті засвоєння 

космосу?; яким чином спрямовувати дії різноманітних (державних та 

приватних) учасників космічних програм, щоб засвоєння космосу було 

справедливим і служило благу людства? Як ми бачимо, тут виникають 

певні нюанси, пов’язані з тим, що проблематика філософії права як 

складової практичної філософії торкається і окремої людини (anthropos), 

і суспільства в цілому (polis), тоді як засвоєння космосу (kosmos) стосу-
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ється долі всього людства (anthropoteta), не може належати якійсь одній 

окремій державі і за власною природою має інтернаціональний харак-

тер. 

Відомо, що МКП є однією зі складових міжнародного права, до 

якого також входять: міжнародне гуманітарне право, міжнародне повіт-

ряне право, міжнародне морське право, міжнародне атомне право тощо, 

а також різноманітні галузеві та міжгалузеві інституції. Враховуючи 

складність проблеми ґенези міжнародного права, уявляється певною 

точкою відліку її класичне оформлення, пов’язане інституціонально з 

Вестфальською системою міжнародних відносин (1648 р.), яка поклала 

кінець Восьмидесятирічній війні (1568–1648) та Тридцятирічній війні 

(1618–1648), а теоретично – з філософською спадщиною Г. Гроція (Mare 

Liberum, De Jure Belli ac Pacis), який одним з перших артикулював 

принципи, по-перше, обов’язковості для всіх будь-якого прояву спільної 

волі держав, по-друге, сумлінності, як міри належної поведінки – послі-

довності й відповідності словам. 

Майже вже чотири століття відбувається становлення філософії 

міжнародного права (далі – ФМП) і для науки це, з одного боку, є від-

носно невеличким проміжком, а з іншого, достатньо суттєвим, врахо-

вуючи ті обставини, що формування ФМКП почалось лише у шістдесяті 

роки минулого століття і тому ФМП виступає своєрідним парадигмаль-

ним горизонтом, на який ФМКП повинна орієнтуватись. Справа в тому, 

що на відміну від класичної філософії XVI–XIX ст. (Р. Декарт, Ф. Бекон, 

І. Кант, Г.В.Ф. Гегель), спрямованої на певні метанаративи («Істина», 

«Добро», «Свобода», «Краса» тощо), які передбачають, з одного боку, 

активну абсолютну позицію мислителя («над світом»), а з іншого, – 

власних пасивних сприймачів, які самі по собі не долучені до знання, 

але мають таку можливість лише через науковців й філософів, сучасна 

філософія, по-перше, ставить вказані метанаративи під сумнів, по-друге, 

наполягає не на абсолютній, а релятивістській позиції мислителя, якій 

більш відповідає інтерпретаційний характер знання, по-третє, показує, 

що кожен мислитель так чи інакше є включеним у певний соціокульту-

рний (ідеологічний, політичний, економічний, правовий та інший) гори-

зонт, по-четверте, артикулює позицію «продуктивного користувача», 

яка передбачає наявність самостійних зусиль, а не пасивне сприйняття 

певних знань. ФМП на відміну від філософії права виникла не стільки з 

певних абстрактних умоглядних міркувань про природу права («Полі-

тея» Платона, «Філософія права» Г.В.Ф. Гегеля тощо), скільки з вирі-

шення складних правових питань між різними державами, які часто 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

222 
 

знаходились між собою у конфліктних станах. Яскравий приклад – ви-

никнення ООН після завершення Другої світової війни для підтримки, 

зміцнення міжнародного миру й безпеки, а також розвитку співпраці 

між державами. 

Існування й розвиток ФМП наочно демонструє, що міжнародно-

правові акти не можна редукувати до певних суто прагматичних дій, 

рішень, постанов, оскільки вони містять у собі певні аксіологічні прин-

ципи, цілепокладання, екзистенціальні комплекси (подолання бідності, 

голоду, відчуженості, збереження навколишнього середовища). Тому 

філософська думка є життєво необхідною для розуміння процесу наро-

дження, прийняття, застосування й оцінки ефективності норм міжнаро-

дного права. Тут необхідно враховувати низку аспектів: по-перше, певні 

історичні обставини еволюції міжнародно-правової думки; по-друге, 

соціокультурні умови відносин між суспільством та окремими людьми 

та між окремими суспільствами; по-третє, ціннісні установки, які арти-

кулюються або формуються під час міжнародних перемовин; по-

четверте, телеологічний вимір міжнародних перемовин, пов’язаний з 

маніфестацією певних цілей та засобами їх досягнення; по-п’яте, логічну 

складову правових понять й норм, де у межах юридичного формалізму є 

проблема редукування права до певних норм, не звертаючи уваги на їх 

справедливість чи, навпаки, несправедливість, по-шосте, екзистенціа-

льний характер міжнародного права, де артикулюється конкретна взає-

мна спів-буттєвість міжнародних відносин, що ґрунтується на максимі 

«золотого правила»: чини по відношенню до інших так, як би ти хотів, 

щоб вони чинили з тобою. Екзистенціальний характер міжнародного 

права найбільш яскраво розкривається у вирішенні таких глобальних 

проблем людства, як міжнародний тероризм, екологічна криза, загроза 

пандемій, незаконне переміщення людей через державні кордони, по-

ширення порушень прав людини тощо, які потребують співпраці дер-

жав. 

У якості певного прикладу того, що було позначено вище, хоті-

лося б згадати проблематику космічного бруду. Це у першу чергу, еко-

логічна проблема, як один із наслідків засвоєння космосу. На орбіті 

Землі зараз знаходиться понад семі тисяч тонн бруду і згідно прогнозам 

фахівців десь через сорок або п’ятдесят років існує загроза «брудного 

дощу» – падіння космічного бруду, який через власні розміри не зможе 

повністю згоріти під час проходження щільних шарів атмосфери Землі. 

Можливість виникнення космічного бруду передбачалась ще до запуску 

перших штучних супутників, як певна теоретична проблема. Але з по-
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чатком безпосереднього засвоєння космосу, проблема перейшла у прак-

тичне русло, оскільки космічний бруд впливає й на наше повсякденне 

життя (наприклад, пошкоджений супутник зв’язку може позбавити нас 

Інтернету, мобільної телефонії тощо). І тут техногенна й екологічна 

проблема отримує свій правовий вимір, оскільки потрібно поставити 

певні правові питання, визначити нормативну базу для врегулювання 

використання, переробки, ліквідації, відшкодування збитків, заподіяних 

космічним брудом. І тут можна пригадати «Конвенцію про міжнародну 

відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами» від 

29.03.1972 р., яку підписали й ратифікували 98 держав, а 19 – підписали, 

але не ратифікували. Для ФМКП є важливим, що вказана Конвенція 

історично є продовженням й розширенням «Договору про принципи 

діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, 

включаючи Місяць та інші небесні тіла» від 10.10.1967 р. З соціокуль-

турної точки зору Конвенція, як і вказаний Договір про космос, почала 

існувати у часи холодної війни і фіксує певне обставини співпраці між 

державами при загальному протистоянні між ними. В аспекті телеологі-

чного виміру вказаної Конвенції можна спостерігати подальший розви-

ток принципів міжнародної відповідальності держав за свою діяльність 

у космосі та сприяння міжнародного співробітництва у використанні 

космічного простору. З точки зору логічної складової виникає необхід-

ність правового визначення, що є космічним мусором, класифікації 

збитків (від бруду, що циркулює у космічному просторі, від викиду 

шкідливих речовин, від ядерних й радіоактивних джерел, від діяльності 

космічних станцій, пошкодження озонового шару, від супутників, що 

використовують сонячні джерела енергії) тощо. З екзистенціальної точ-

ки зору ми бачимо, що космічний бруд є загрозою людському існуван-

ню, якщо не в загальному сенсі, то точно в його окремих аспектах. 

Отже, філософія права й ФМП складають парадигмальне підґру-

нтя ФМКП. Екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Бердяєв, 

К. Ясперс тощо) стверджує, що сутність людини проявляє себе не у 

споглядальному, а у дієвому вимірі: екзистенція, як справжнє існування, 

маніфестує себе під час життєво важливих дій для людини (пограничні 

ситуації – вибір між добром та злом, між життям та смертю тощо). Ви-

ще згадувались три фундаментальних кантівських питання про знання, 

діяльність й надію. Зробимо ще один крок: І. Кант вважав, що їх можна 

об’єднати в одне – що таке людина?, на яке відповідає саме антрополо-

гія. Тому ФМКП у якості наступного – другого – зрізу містить філософ-

сько-антропологічну проблематику. Зарезервована тут рубрика «філо-
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софська антропологія» відноситься не стільки до напрямку, який виник 

у ХХ ст. і пов’язаний з низкою імен (М. Шелер, Г. Плеснер, А. Ґелен, 

П.Л. Ландсберг, Л. Бінсвангер, К. Льовіт, Г. Ліппс, О.Ф. Больнов, 

Е. Ротгакер), хоча і вони мають значення, скільки до певного погляду на 

природу і сутність людини, що набуває космічного виміру. 

Почнемо з одного примітного факту – 1927 р. був плідним з нау-

ково-космічної точки зору. Відбулась перша міжнародна виставка між-

планетних апаратів й механізмів, створених у свій час К. Ціолковським, 

М. Кибальчичем, Р. Годдардом, Р. Есно-Пельтрі, М. Вальє, Г. Обертом 

тощо. У квантовій механіці В. Гейзенбергом й Н. Бором сформульовані 

фундаментальні принципи невизначеності (Unbestimmtheitsrelation) та 

доповнюваності (Komplementaritetsprincippet) відповідно, які відіграють 

значну роль у становленні квантової космології та квантової гравітації. 

Побачили світ одна з визначальних для сучасної філософії праця 

М. Гайдеґґґера «Буття й час» (Sein und Zeit), в якій запропоновані кон-

цепти дбання (Sorge), буття-у-світі (In-der-Welt-Sein), буття-з-іншими 

(Miteinanersein) тощо згодом склали екзистенціальне підґрунтя ФМП, а 

також стаття М. Шелера «Положення людини у космосі» (Die Stellung 

Des Menschen Im Kosmos), на деяких положеннях якої хотілось би зупи-

нитись більш детально. 

На думку М. Шелера, серед усіх існуючих живих істот, людина є 

єдиною, хто здатна, по-перше, до поведінки, яка мотивується чистим 

так-буттям (Sosein), піднесеним до предмету комплексу споглядань, які 

не залежать від психофізіологічної організації, по-друге, до свободи 

імпульсу захоплення, який вона може гальмувати або розгальмовувати, 

по-третє, до зміни предметності будь-якої речі, яка переживається як 

щось самоцінне. Всі три вказані здатності конституюють людську «від-

критість світу» у її схильності до нескінченного поширення. Як ствер-

джує М. Шелер, людина є: 1) тим «іксом», безмежною мірою відкритим 

світу; 2) особистістю, що долає протилежність організму та навколиш-

нього середовища; 3) істотею, яка здатна перевершувати саму себе та 

світ; 4) своєрідним вічним «Фаустом» або звіром, пожадливим до ново-

го – bestia cupidissima rerum novarum – тим, хто ніколи не може заспоко-

їтись на навколишній дійсності, хто завжди намагається прорвати кор-

дони власного тут-і-зараз-так-буття (Jetzthiersoseins), власного довкілля 

(Шелер, 1994, 155, 157, 160, 164). 

Міркування М. Шелера щодо положення людини у космосі є ве-

льми симптоматичними саме для ХХ ст. Зробимо стислий історико-

антропологічний огляд. Античність (ІV ст. до н.е. – V ст. н.е.) надала 
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образ людини, з одного боку, як розумної істоти (homo sapience) – під-

ґрунтя раціонального ставлення до дійсності, на тлі якого виникли по-

будови класичної та сучасної філософії та науки, а з іншого, як політич-

ної істоти (zoon politikon), здатної жити не лише заради себе й власних 

інтересів, а й у певній спільноті, враховуючи інтереси інших, турбую-

чись про спільне благо. Середньовіччя (VI–XVI ст. н.е.) запропонувало 

інше ставлення до людини: з одного боку, як до особистості або образу 

й подоби Бога (persona), а з іншого, – як до гріховної істоти (homo pec-

catorius) – свідоцтва власного свавілля й відпадіння від Бога. У цьому 

контексті поряд з розумом (ratio), важливими вимірами людського буття 

стають віра (fides), надія (spes), любов (caritas), через які людина відчу-

ває власну відповідальність і шукає шляхи до поновлення зв’язків з 

Богом. Новий час (XVII–XIX ст.) розкрив людину з боку його майстер-

ності, здатності творити (homo faber). Саме через таку людину-

майстра починає відбуватись маніфестація технічного розквіту людства: 

опанування стихіями суші (технічна культивація землі), води (Великі 

географічні відкриття, пароплави), повітря (вітряки, повітряні кулі, пе-

рші літаки), вогню (ковальська справа, виробництво цегли тощо), вихід 

на новий рівень у суконному виробництві (мануфактури), опанування 

корисними копалинами (гірнича промисловість), електрикою (постій-

ний та змінний струм) тощо. І лише сучасність з другої половини ХІХ 

ст. надає поштовх розкриттю людини, як космічної істоти (homo cos-

micus), яка долає етнічні, національні, державні, земні межі й прямує у 

Всесвіт. 

У власних витоках космічна людина містить давньогрецьке по-

няття kosmopolites – космополіт або громадянин світу, який не визнає 

етнічних, національних, державних меж і ототожнює себе з людством 

як певною цілісністю. Одним з перших так себе назвав філософ-кінік 

Діоген. У сучасній культурі поняття космополіту має різні змістовні 

конотації. У радянські часи воно мало негативний відтінок (репресії 

1948–1953 рр.). Що стосується Заходу, то тут відбувалась низка значних 

подій космополітичної спрямованості: створення Позанаціональної 

всесвітньої асоціації (Sennacieca Asocio Tutmonda) у 1921 р., прийняття 

Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини (Uni-

versal Declaration of Human Rights) у 1948 р., заснування Уряду грома-

дян світу (World Service Authority) у 1954 р. Однак, всі ці заходи мали 

скоріше наднаціональний характер і стосувались людства як певної 

універсальної спільноти у межах земної кулі. Нас же цікавіть саме кос-

мічний вимір людини. 
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Дійсно, теоретичне й практичне засвоєння космосу неможливо 

поза ідеєю космічної людини (homo cosmicus), а також космічного люд-

ства (cosmic humanity), становлення яких вже буде відбуватись у прин-

ципово інших координатах – «Земля – Всесвіт». Цією проблематикою 

займаються не лише письменники-фантасти (А. Азімов, О. Беляєв, 

Р. Бредбері, Г. Веллс, І. Єфремов, А. Кларк, С. Лем, Д. Сіммон тощо), а 

й сучасні філософи – О. Базалук, Е. Едельброк, С. Кричевський тощо. 

На думку останнього, «космічна» людина являє собою наступний етап 

еволюції «земної» людини розумної, яка, по-перше, усвідомлює власне 

призначення, має певну мотивацію, готова летіти у Всесвіт, існувати 

поза межами Землі; по-друге, народилася і здатна жити поза Землею; 

по-третє, постійно перебуває у космосі. Така людина проходить чотири 

стадії власної еволюції: 1) «космічний мрійник, що мешкає на Землі»; 

2) «космонавт з Землі»; 3) «народжений поза Землею»; 4) «ідеальна, 

абсолютна космічна людина» (Krichevsky, 2020, 34). Хотілося б додати, 

що космічна людина (homo cosmicus) не стільки, як оформлена концеп-

ція, скільки як певна інтуїція пронизує і ноосферні розробки 

В. Вернадського й П. Теяра де Шардена, і космобіологічні дослідження 

О. Чижевського, і космологічні концепції Е.П. Габбла, Ж. Леметра, 

Г. Гамова, А. Гута тощо, і космічні експерименти І. Маска, і філософсь-

ко-юридичні дослідження К. Маккея, Т. Міллігана, Г. Муневара, 

М. Люпіселлі, В. Ратгебера, Б. Ченга, Дж. Шварца тощо. 

Аксіологічний зріз ФМКП пов’язаний з процесом побудови пев-

них принципів МКП під впливом конкретних історичних події у світлі 

сучасних філософсько-теоретичних концепцій праксеологічної спрямо-

ваності – К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, Г. Йонаса, Дж. Ролза тощо. У 1963 

р. Генеральна Асамблея ООН прийняла «Декларацію правових принци-

пів діяльності держав з дослідження та використання космічного прос-

тору», яка містить дев’ять положень: 1) пріоритет добробуту і інтересів 

всього людства; 2) відкритість космічного простору і небесних тіл для 

всіх держав на основі рівності; 3) заборону національного привласнен-

ня, окупації космічного простору і небесних тіл; 4) верховенство діючо-

го міжнародного права, включаючи Статут ООН; 5) міжнародну відпо-

відальність держав за національну діяльність у космосі; 

6) співробітництво й допомога з врахуванням інтересів інших держав; 

7) збереження юрисдикції й контролю з боку держав, чиї об’єкти пере-

бувають у космосі; 8) міжнародна відповідальність за шкоду, заподіяну 

космічним предметом; 9) проголошення космонавтів у якості посланців 

всього людства. У 1967 р. США, Великобританія та СРСР прийняли 
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«Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання 

космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (Договір 

про космос)», що включає сім положень: 1) рівноправність держав; 

2) мирне використання космічного простору; 3) мирне рішення міжна-

родних спорів; 4) співробітництво держав; 5) взаємодопомога; 

6) реєстрація; 7) прикладні види космічної діяльності. 

Отже, серед цих двох документів лунають поняття «відповідаль-

ність», «співробітництво», «взаємодопомога», «верховенство міжнарод-

ного права», «добробут», «інтереси людства». При цьому, їх соціокуль-

турним контекстом виступає протистояння Східного (СРСР із союзни-

ками) та Західного (США із союзниками) геополітичних блоків, яке у 

контексті нашого дослідження мало два боки: перший – Холодна війна 

(Cold War) 1946–1991 рр., другий – Космічна гонка (Space Race) 1955–

1989 рр. за можливість досягнення переваги у космічному просторі. У 

позначених межах спостерігається Карибська криза 1962 р. з дуже висо-

кою вірогідністю ядерної катастрофи, після якої протягом 1962–1979 рр. 

відбувається загальна розрядка напруги, зниження взаємної агресії, 

прагнення до співпраці (договори про обмеження стратегічної зброї 

1972 й 1979 рр., програма «Союз – Аполлон» 1970–1975 рр.), але збері-

гається боротьба за різноманітні важелі впливу в окремих регіонах (вій-

на у В’єтнамі, Празька весна, радянсько-китайський конфлікт, війна на 

Близькому Сході, війна в Афганістані тощо). Виходячи з цього, проде-

монструю певний зв’язок між позначеними принципами МКП та філо-

софськими концепціями К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, Г. Йонаса, 

Дж. Ролза. 

Для К.-О. Апеля й Ю. Габермаса комунікація має фундаменталь-

не значення – це апріорна й трансцендентально-прагматична, а не апос-

теріорна й емпірична структура нашого співіснування: не суб’єкти ви-

значають той чи інший вид комунікації, а навпаки, комунікація є тим 

простором, який задає змістовні межі суб’єктів. Звідси, ідея пріоритету 

практичного розуму над теоретичним. У якості базових К.-О. Апель 

висуває поняття «дискурсу» і «комунікативної спільноти». Як і 

Л. Вітгенштайн, у дискурсі він ототожнює мову й мислення, але при 

цьому, по-перше, заперечує тотальну відповідність мови та світу, а по-

друге, вважає, що первісним у дискурсі виступає не стільки поінформу-

вання, скільки інтерсуб’єктивна (міжособистісна) комунікація. Відносно 

комунікативної спільноти, К.-О. Апель розділяє її на ідеальну та реаль-

ну і тому завданням дискурсу є їх поєднання. К.-О. Апель формулює два 

регулятивних принципи, які складають apriori комунікації: 1) будь-яка 
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дія повинна бути спрямованою на забезпечення виживання людського 

роду як реальної комунікативної спільноти; 2) реальна комунікативна 

спільнота повинна прагнути втілення у життя ідеальної спільноти. У 

випадку визнання людиною певних раціональних аргументів, вона по-

винна визнати існування спільноти учасників комунікації й дотримува-

тись її правил. К.-О. Апель доходить до ідеї планетарної макроетики: 

«нова проблема полягає… у необхідності макроетики. Тут йдеться про 

те…, щоб організувати відповідальність людства за наслідки (побічні 

наслідки) свої колективних дій у планетарному масштабі» (цит. за Єр-

моленко, 1999, 232). 

Ю. Габермас пропонує ідею комунікативної дії, яка протиставля-

ється інструментальній дії (Габермас, 2001). Вказана бінарна опозиція 

«комунікативність / інструментальність» має безпосереднє відношення, 

з одного боку, до пов’язаного с інструментальністю технічного опану-

вання людством космосу, яке неминуче породжує певну конкуренцію, 

навіть конфліктність, яка так чи інакше отримує правовий вимір, яким і 

займається МКП, а з іншого, – умови подолання цієї конфліктності у 

горизонті комунікативного розуму. Інструментальна дія спрямована на 

успіх, а природознавчі й технічні науки ґрунтуються на технічному 

контролі й інструментальному опануванні природою та космосом і тому 

наукова праця має цілераціональний характер. Виникнення капіталізму 

надає інструментальній дії певної універсальності, оскільки наука стає 

рушійною силою, а через неї і техніка набуває ідеологічної функції. 

Тобто, на думку Ю. Габермаса, у сучасному світі спостерігається фети-

шизація науки й техніки, оскільки людина з технократичною свідомістю 

починає інтерпретувати себе, інших і світ взагалі у термінах цілераціо-

нальної й інструментальної дії. Яскравий приклад – вказана вище Кос-

мічна гонка (Space Race): протистояння СРСР та США носило не лише 

науково-технічний, а ідеологічний характер – війна двох різних систем 

та образів життя. 

Інструментальній і цілераціональній дії Ю. Габермас протистав-

ляє комунікативну дію, яка спрямована на взаємне порозуміння діючих 

індивідів, їх консенсус, подолання розбіжностей та незгод. Комунікація 

належить до сфери взаємних очікувань, інтерпретації мотивів, інтер-

суб’єктивного розуміння, згоди відносно певних інтенцій, прав, 

обов’язків тощо. Якщо у традиційному суспільстві інструментальна дія 

є підсистемою комунікативної, то в сучасному суспільстві навпаки, 

інструментальність поширюється і намагається підкорити комунікацію. 

Ось чому для Ю. Габермаса є важливою реабілітація комунікативної дії 
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шляхом її переусвідомлення й відокремлення від інструментальної. 

Ю. Габермас намагається, з одного боку, зберегти або, точніше, вряту-

вати поняття розуму як надбання Модерну, яке сучасна думка піддає 

нещадній критиці, а з іншого, – подолати притаманну модерністському 

розуму монологічність, суб’єктивність, абсолютність, тотальність і як 

наслідок – тоталітарність. Ю. Габермас ні в якому разі не спростовує 

інструментальну дію, усвідомлюючи також її важливість для сучасного 

світу. Йдеться про важливість урахування у межах комунікативної дії 

складних взаємодій різних типів раціональностей, а саме: 

1) інструментальної (ефективне вирішення різноманітних технічних 

завдань); 2) стратегічної (послідовне рішення на користь тих, чи інших 

можливостей вибору з урахуванням всіх різноманітних пропозицій); 

3) нормативної (рішення практичних завдань у межах моралі, яка керу-

ється певними принципами); 4) експресивної драматургічної, як не-

від’ємної складової учасників реального переговорного процесу. Уявля-

ється, що саме Договір про космос від 10.10.1967 р. в аспектах його 

підготовки, обговорення й прийняття є своєрідним прикладом втілення 

такого підходу. З цієї точки зору, дійсно, концепт комунікативного ро-

зуму виступає водночас і середовищем, і аксіологічним горизонтом 

МКП, оскільки поза його межами не є можливі принципи «співробітни-

цтва», «взаємодопомоги», «добробуту», «інтересів людства». 

Серед принципів, на яких базується засвоєння космосу і які 

отримали свій юридично-правовий статус, є принцип відповідальності, 

який у нормативному документі («Декларація правових принципів дія-

льності держав з дослідження та використання космічного простору») 

розкривається у напрямках міжнародної відповідальності держав за 

національну діяльність у космосі та міжнародної відповідальності за 

шкоду, заподіяну космічним предметом. У цьому контексті звернемось 

до концепції відповідальності Г. Йонаса, яка була викладена у праці 

«Принцип відповідальності: у пошуках етики для технологічної цивілі-

зації» (Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technolo-

gische Zivilisation), що побачила світ у 1979 р., як раз по завершенні 

розрядки напруги між США та СРСР (війна в Афганістані) та початку 

нового етапу гонки озброєнь, у якому планувалось задіяти і космічний 

простір – Стратегічна оборонна ініціатива (Strategic Defense Initiative) 

або Зоряні Війни – довгострокова програма США зі створення глобаль-

ної системи ПРО з елементами космічних озброєнь, проголошена 

23.03.1983 р. 



ФІЛОСОФІЯ ТА КОСМОС 

230 
 

На думку Г. Йонаса, недоліком всіх попередніх етичних концеп-

цій є ті обставини, що вони не мали відношення до людського життя у 

глобальних масштабах. Тобто моральна оцінка вчинків надавалась у 

відповідності з наявними результатами подій, вони ніколи не були 

об’єктами віддаленого планування. Етика минулого мала справу з ситу-

ацією «тут-і-зараз», з однотипними випадками приватного або публіч-

ного життя. Г. Йонас формулює новий імператив у низці висловлювань: 

1) «Чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувались з продов-

женням автентичного людського життя на Землі»; 2) «Чини так, щоб 

наслідки твоєї діяльності не були руйнівними для майбутньої можливо-

сті такого життя»; 3) «Не завдавай шкоди умовам для беззастережного 

продовження існування людства на Землі»; 4) «Занось до свого тепері-

шнього вибору як спів-предмет твого воління цілісність людини в май-

бутньому» (Йонас, 2001, 27–28). Таким чином, йдеться про трансценде-

нтну відповідальність, яка долає межі очевидного (лат. trancsendo – 

здійснювати перехід, виходити за межі) і проникає у сферу, яка ще не є 

доступною пізнанню, але є підвладною певним прогнозам – наше спіль-

не майбутнє. Категоричний імператив Г. Йонаса – середостіння етики 

майбутнього, яка охоплює всі сфери людського життя і має онтологіч-

но-аксіологічну спрямованість. Детально аналізуючи феномен техніки, 

Г. Йонас вказує на його принципову етичну амбівалентність через супе-

речливість власних досягнень, при цьому він не стає на бік тих, хто 

займається безальтернативно займається її критикою. Навпаки, «тільки 

в єдності з наукою і технікою, які є справою людства, моральний розум 

може сприяти цій справі» (Йонас, 2001, 376). Але саме таке бачення 

містить у собі, як індивідуальну, так і колективну (на рівні спільнот, 

держав) відповідальність за наше спільне майбутнє в умовах високороз-

виненої техногенної цивілізації. Г. Йонас відрізняє два типи відповіда-

льності: перша – природня у якості покликання (науковця, мислителя, 

культурного діяча тощо), друга – контракторна, яка обумовлена пев-

ними згодами, обов’язками, які можуть мати неформальний та форма-

льний (юридичний) характер. Сучасна епоха характеризується як доба 

кризи відповідальності (В. Гороз). У цьому контексті, все, що пов’язано 

з МКП повинно поєднувати, як природню (діяльність політиків, юрис-

тів-практиків, правознавців), так контракторну (обов’язкість прийнятих 

актів) складові. 

Такі принципи засвоєння космосу, як «пріоритет добробуту і ін-

тересів всього людства», «відкритість космічного простору і небесних 

тіл для всіх держав на основі рівності», «співробітництво і допомога» 
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тощо потребують звернення до теорії справедливості Дж. Ролза (Ролз, 

2010). Здійснюючи ревізію класичних теорій суспільного договору 

(Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант) і базуючись на перетині політичної 

філософії, соціології, етики, аналітичної філософії, теорії ігор та рішень, 

Дж. Ролз виходить з того, що спільнота складається з індивідів, які є 

раціональними, зацікавленими лише у себе, байдужими до інших, але 

залученими у так звану «торгівельну гру» (bargaining game), яка спону-

кає їх співпрацювати. Звідси, три моделі справедливості. 

Перша – справедливість як чесність, яка має соціальний вимір, 

стосується інститутів і різноманітних практик (економічні, сімейні, 

правові тощо), і передбачає певні якості гравців (раціональність, само-

зацікавленість, здатність до взаємодії і співпраці) та два принципи: 

1) рівність прав на найбільшу політичну свободу, яка сумісна з аналогі-

чною свободою для всіх; 2) допущення нерівності за умовами вигідності 

цього для всіх. Друга – дистрибутивна, яка реалізується завдяки аналі-

тичному інструменту «завіса невігластва» (the veil of ignorance) – гравці 

абстрагуються не лише від власного природного та суспільного позиці-

ювання, а й інших також, і через те повинні прийняти загальну точку 

зору відносно системи моралі та правових норм. Третя модель безпосе-

редньо розкривається у «Теорії справедливості» (A Theory of Justice). 

Тут гравці мають загальне уявлення про інформацію, якою володіють 

всі учасники (політичні й економічні принципи, особливості психологі-

чної організації), поділяють загальну концепцію блага у вигляді певних 

вигід (особистісна, політична свобода, економічні й соціальні переваги 

тощо) і на цій підставі починають домовлятись. Тобто зацікавленість у 

відстоюванні власних інтересів штовхає їх на пошук спільної точки 

зору. 

Світоглядний зріз допомагає уявити ту загальну світоглядну ат-

мосферу, в якій відбувається становлення ФМКП у трьох вимірах – 

космічності, холістичності, синергійності. 

Космічність виходить з космізму, як певної установки, що під 

впливом науково-технічного прогресу набувала свого розвитку, поши-

рення і охоплювала філософів (М. Федоров, В. Соловйов, П. Тейяр де 

Шарден тощо), вчених-астрономів (Е. Габбл, Х. Абе, Е. Бовелл тощо), 

вчених-біологів (В. Вернадський, О. Чижевський тощо), ентузіастів 

(К. Ціолковський), митців (К. Малевич, М. Чюрльоніс, М. Реріх тощо), 

композиторів (М. Римський-Корсаков, О. Скрябін, І. Стравінський то-

що). Змістовно космізм спрямований на пізнання законів Всесвіту, міс-

ця людини в еволюції всесвітнього простору, усвідомлення взаємодії 
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між людиною, суспільством, земною кулею та далекими світами. У 

межах космізму людина розглядається не як «піщинка» серед нескін-

ченності, а активна істота, результати діяльності якої не лише долають її 

особисті межі, а впливають певним чином і на Всесвіт. У цьому кон-

тексті у межах космічного світогляду виник антропний космологічний 

принцип, який має низку формулювань: 1) ми бачимо Всесвіт таким, 

оскільки лише у такому Всесвіті міг з’явитись такий спостерігач, як 

людина; 2) те, що ми очікуємо спостерігати, має бути обмеженим умо-

вами, необхідними для нашого існування як спостерігачів; 3) Всесвіт зі 

всіма власними параметрами має бути таким, щоб у ньому на певному 

етапі еволюції дозволялося існування спостерігачів. 

Холістичність ФМКП виходить з ідеї цілісності (грец. olos – ці-

лий, цільний). Інакше кажучи, ціле є завжди чимось більшим, ніж його 

складові, воно складається з певних частин, але не зводиться до них. Ще 

Гіппократ розглядав людину як мікрокосм у макрокосмі. У сучасності 

холізм виникає внаслідок кризи класичної картини світу, яка базувалась 

на механічних законах І. Ньютона. Саме поняття холізму запропонував 

Я. Сметс у книзі «Холізм й еволюція» (Holism and Evolution). Холістич-

ний світогляд має інтегративний вимір, він передбачає урахування цілої 

низки факторів, які впливають на виникнення й становлення цілого і 

неможливості редукції цієї сукупності лише до якогось одного. При 

цьому, вказані фактори не можуть бути об’єднані механічним шляхом, 

вони потребують органічного зв’язку між собою. Органічність цілого у 

сукупності його частин маніфестує появу нових якостей, існування яких 

неможливо у межах якоїсь окремої частини самої по собі. Це, так звані, 

системні якості, поява яких характеризується поняттям емердженості 

(англ. emergence – виникнення, поява нового). 

З холістичністю пов’язана третя складова світоглядного підґрун-

тя ФМКП – синергійність. Виникнення синергетичного світогляду 

пов’язано з іменами Г. Гакена, І. Пригожина, І. Стенгерс тощо. Синерге-

тичний світогляд артикулює увагу на нелінійном характері нашого мис-

лення, на випадковостях, непередбачуваних моментах, які можуть мати 

креативний характер. Інакше кажучи, нестійкість може мати сенс. Цей 

стан дозволяє свідомості у певних випадках переходити на інший рівень 

функціонування і через те іноді відбуваються відкриття у різних галузях 

науки, філософії, мистецтва тощо. Реальна правова діяльність окрім 

формальних аспектів (існуючи законодавчі акти) містять і неформальні 

(морально-психологічний стан учасників правової справи, їх взаємовід-

носини між собою тощо), які мають ситуативний характер, але від не-
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помітної дії яких може залежати принципове рішення важливого питан-

ня. 

Екзистенціально-прогностичний зріз ФМКП пов’язаний з турбо-

тливим ставленням до нашого спільного майбутнього. Відомий факт: 

коли Нобелівський лауреат і філософ Б. Рассел почув, що 19 липня 1969 

р. людина прибула на Місяць і зробила там маленький крок для однієї 

людини і великий крок для всього людства, він помітив, що хотів би 

бачити набагато більше мудрості у веденні справ на Землі, ніж розпо-

всюджувати наші жорстокі й смертоносні суперечки на інші планети. 

Що ж, дійсно, засвоєння космосу потребує не лише науково-

технологічних зусиль, а ще й моральних, екзистенціально-аксіологічних 

змін самої людини і суспільств у цілому. Тому завершуючи, має сенс 

зробити невеличкі доповнення до позначеного вище категоричного 

імперативу Г. Йонаса: 1) чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узго-

джувались з продовженням автентичного життя людей, Землі, Всесвіту; 

2) чини так, щоб наслідки твоєї діяльності не були руйнівними для май-

бутньої можливості життя на Землі і у Всесвіті; 3) не завдавай шкоди 

умовам для беззастережного продовження існування людства на Землі і 

у Всесвіті. 
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ОЦІНКА МАЙБУТНІХ ПОТРЕБ (БАЛАНСУ ПОПИТУ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ) НА РИНКУ КОСМІЧНИХ ПОСЛУГ З 

ВИВЕДЕННЯ КОРИСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА «GEO» 

ОРБІТУ 
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 Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» 

ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро 
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Анотація. У доповіді наведено оцінка майбутніх потреб (баланс 

попиту та пропозиції) на ринку космічних послуг з виведення корисного 

навантаження на GEO орбіту. Проведено аналіз економічних, 

технологічних, інфраструктурні та інших чинників (в тому числі і 

пандемії COVID-19), які матимуть вплив на потреби виведення 

корисного навантаження на GEO орбіту. Виявлені основні ланки, які 

матимуть позитивний, чи негативний вплив на зростання розглянутого 

сегменту ринку, та спрогназовані тенденції розвитку станом на 2030 рік.  

Ключові слова: глобальний космічний ринок, GEO, LEO, 

телекомунікаційні супутники. 

 

Abstract. The report provides an assessment of future needs (balance 

of supply and demand) in the market of space services for launching payloads 

into GEO orbit. An analysis of economic, technological, infrastructural and 

other factors (including the COVID-19 pandemic) that will have an impact 

on the needs of launching the payload into GEO orbit has been carried out. 

The main links that will have a positive or negative impact on the growth of 

the considered market segment and the forecasted development trends as of 

2030 have been identified. 

Keywords: global space market, GEO, LEO, telecommunication 

satellites. 

 

Станом на 2021 р. узагальнююче джерело – The Space Report 

(TSR), що випускається організація Space Foundation, оцінило обсяг 

глобального космічного ринку на 2020 рік у 447 млрд. дол. [1]. У той 
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час, як State of the Satellite Industry Report / Satellite Industry Association 

(SIA) у звіті за червень 2021 року вказує цифру 371 млрд дол., у тому 

числі супутникова індустрія становить 74%, чи 271 млрд. дол., решта 

26% – переважно «урядовий» космос (виробництво ракет та запчастин 

до них, транспортні послуги, не пов'язані із запусками супутників) [2]. 

На малюнку 1 представлений обсяг глобального космічного 

ринку (за даними SIA на 2020 рік). 

 
Рис. 1 - Обсяг глобального космічного ринку (за даними SIA на 

2020 рік) 
 

На малюнку 2 представлені результати оцінки глобального 

космічного ринку за даними TSR та SIA у період з 2008 по 2020 роки. 
 

 
 

Мал. 2 - Результати оцінки глобального космічного ринку (за 

даними TSR та SIA у період з 2008 по 2020 роки) 
 

Зростання кількості комерційних запусків супутників призвело 

до так само стрімкого зростання «наземної» інфраструктурної складової 
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мережевого, телекомунікаційного та побутового сегментів глобального 

космічного ринку. 

На тлі сегментів глобального космічного ринку, що стрімко 

розвиваються така його складова, як пускові послуги – виглядає 

скромно за абсолютними. показниками. Існуючі потужності космічних 

перевізників (з 5% щорічного зростання за кількістю запусків) здатні 

задовольнити менше 35% від загального попиту на прогнозовані 

запуски супутників (з урахуванням малих супутників) [3]. 

Динаміка пускового сегменту ринку космічних послуг 

нестабільна. Він є єдиною частиною супутникової індустрії, що не 

показує щорічного зростання, чергуючи роки підйому та спаду в межах 

від мінус 10% до плюс 20% (хоча на дистанції в кілька років невеликий 

приріст є). При цьому частка пускових послуг від доходів супутникової 

індустрії, за останні 15 років коливається в діапазоні від 1,7% до 2,8% 

(2,4% – середнє значення). 

На малюнку 3 представлені результати оцінки вартості пускових 

послуг період із 1996 по 2020 роки (за даними SIA). 
 

 
 

Мал. 3 - Результати оцінки вартості пускових послуг за період з 

1996 по 2020 роки (за даними SIA) 
 

Одним із складових елементів ринку пускових послуг є 

виведення супутників на геостаціонарну орбіту (GEO). 

Супутники на GEO обертаються навколо Землі над екватором із 

заходу на схід, слідуючи за обертанням Землі, що займає 23 години 56 
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хвилин та 4 секунди, переміщаючись точно з тією самою швидкістю, як 

і Земля. Через це супутники на GEO здаються «нерухомими» над 

фіксованим положенням. Щоб точно відповідати обертанню Землі, 

швидкість супутників GEO повинна бути близько 3 км/с на висоті 35786 

км. Це набагато далі від поверхні Землі в порівнянні з багатьма 

супутниками. GEO використовується супутниками, яким необхідно 

постійно перебувати над одним конкретним місцем над Землею, 

наприклад, телекомунікаційними супутниками. Таким чином, антену на 

Землі можна зафіксувати так, щоб вона завжди залишалася 

спрямованою на цей супутник, не рухаючись. ЇЇ також можуть 

використовувати супутники моніторингу погоди, тому що вони можуть 

постійно спостерігати певні райони, щоб побачити, якими там 

виявляються погодні тенденції. Супутники на GEO покривають більшу 

частину Землі, тому всього три рівновіддалені супутника можуть 

забезпечити майже глобальне покриття. Це зв'язано з тим, що коли 

супутник знаходиться далеко від Землі, може одночасно охоплювати 

великі ділянки. Це схоже на те, що ви можете бачити більше карти з 

відстані в метр, порівняно з тим, якби ви були за сантиметр від неї. 

Таким чином, щоб побачити всю Землю відразу з GEO, потрібно 

набагато менше супутників, ніж на нижчій висоті. В рамках програми 

ESA European Data Relay System (EDRS) супутники розміщені на 

геостаціонарній орбіті, де вони передають інформацію на негеографічні 

супутники та інші станції, які в іншому випадку не можуть постійно 

передавати або отримувати дані. Це означає, що ви завжди можете 

залишатися на зв'язку та онлайн [4]. 

На малюнку 4 наведено схему розташування орбіт супутників, щодо 

Землі. 
 

 
 

Мал. 4 – Схема розташування орбіт супутників щодо Землі 
 

Супутники GEO забезпечують комерційний доступ до Інтернету з 

початку 2000-х років, та є життєво важливою ланкою у світовій телекомунікації 

інфраструктури. 
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Основні компанії виробники GEO супутників: Lockheed Martin, Orbital 

ATK, Space Systems/Loral, OHB SE, Thales Alenia Space. 

До телекомунікаційних супутників зв'язку, які зазвичай розміщуються на 

GEO, відносяться такі як: Intelsat, TDRS, DirecTV, XM Radio, Inmarsat, PanAMSat 

та ін. 

На малюнку 5 наведена схема розташування основних супутників на 

GEO, та дана прив'язка по основним «band» виділених частот. 
 

 
 

Мал. 5 – Схема розташування основних телекомунікаційних 

супутників на GEO, та прив'язка по основним «bands» виділених частот 

 

За даними ESA’S ANNUAL SPACE ENVIRONMENT REPORT», 

від 27 травня 2021р. на GEO знаходиться 873 об’єкти, з яких: 769 – 

діючи супутники, а також калібрувальні об’єкти (PL) [5]. При цьому, 

максимально можлива кількість телекомунікаційних супутників, що 

можуть бути розташовані на GEO, складає ~ 1800 шт. 

Графічне відображення кількісної складової об'єктів, що 

знаходяться на GEO та суміжних орбітах за роками наведено у малюнку 

6. 
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Мал. 6 – Графічне відображення кількісної складової об'єктів, що 

знаходяться на GEO та суміжних орбітах за роками 

 

Графічне відображення кількісної складової об'єктів на GEO в 

залежності від їхньої належності за роками наведено у малюнку 7. 
 

 
 

Мал. 7 – Графічне відображення кількісної складової об'єктів на 

GEO в залежності від їхньої приналежності за роками 
 

Графічне відображення кількісної складової об'єктів на GEO в 

залежності від їх призначення за роками наведено малюнку 8. 
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Мал. 8 – Графічне відображення кількісної складової об'єктів на 

GEO в залежності від їх призначення за роками 

 

Графічне відображення кількісної складової об'єктів на GEO в 

залежності від ракети-носія, що виводить супутники за роками наведено 

у малюнку 9. 

 

 
 

Мал. 9 – Графічне відображення кількісної складової об'єктів на 

GEO в залежності від ракети-носія, що виводить супутники за роками 
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Графічне відображення кількісної складової об'єктів що 

знаходяться на всіх орбітах за роками наведено у малюнку 10. 

 

 
 

Мал. 10 – Графічне відображення кількісної складової об'єктів що 

знаходяться на всіх орбітах за роками 
 

На малюнку 11 наведено кількість виведень супутників на GEO 

за роками [дані взяті з Wikipedia]. 
 

 
 

Мал. 11 – Графічне відображення кількості виведень супутників 

на GEO за роками 
 

Як видно з даних, наведених у графіках 6-11: 
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- кількість супутників на GEO становить ~ 15% від об'єктів, що 

знаходяться на суміжних геоорбітах; 

- число комерційних супутників за останні 10 років становить ~ 

50% від загальної кількості об'єктів, що запускаються щорічно, при 

цьому за останні роки воно скоротилося до третини (наслідки пандемії 

COVID-19); 

- у середньому близько 70-80% всіх об'єктів на GEO становлять 

телекомунікаційні супутники; 

- основним засобом виведення об'єктів на GEO є середній та 

важкий клас ракет-носіїв; 

- за останні 10 років супутники, що виводяться на GEO, 

становили не більше 3%  від усіх об'єктів, що виводяться на різні 

орбіти; 

- середня кількість виведень супутників на GEO за останні 20 

років становило у середньому 25 шт. на рік. 

Все вище перелічене свідчить про самодостатній локальний 

ринок виведення супутників на GEO, що сформувався, зі стабільним 

щорічним попитом і пропозицією, а також великою капіталізацією. 

Цьому сприяє: 

- тривалий період експлуатації GEO супутників – 15-20 років; 

- високий ступінь покриття сигналу та достатність малої кількості 

супутників (супутники на GEO покривають більшу частину Землі, тому 

всього три рівновіддалені супутники можуть забезпечити майже 

глобальне покриття); 

- достатність вільних слотів і мала «забрудненість» GEO; 

- можливість варіювання виробників супутників для GEO між 

комерційними та державними замовленнями (виготовлення військових 

супутників та супутників для потреб урядових структур); 

- великий вибір ракет-носіїв середнього та важкого класу здатних 

виводити супутники на GEO. 

Як показують аналітичні дані (мал. 12-14) ринок пускових послуг 

корисного навантаження на GEO, що забезпечується існуючими 

ракетоносіями середнього та важкого класу, добре переживає кризові 

явища в економіці пов'язані з різними факторами, у тому числі й 

останній, пов'язаний зі світовою пандемією COVID-19 і демонструє 

завидну стабільність [6], [7] як поточну, так і прогнозовану. 
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Мал. 12 – Історична та прогнозована кількість запусків ракет-

носіїв на рік за класами (за даними PwC – Space Practice - 

www.pwc.fr/space) 

 
 

Мал. 13 – Історична та прогнозована кількість запусків ракет-

носіїв на рік за класами (за даними CAGR за 2017-2035р.) 
 

http://www.pwc.fr/space
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Мал. 14 – Кількість запусків ракет-носіїв залежно від їхнього 

класу та країни, у період з 2014 по 2019р. (за даними PwC - Space 

Practice - www.pwc.fr/space) 
 

Розглянемо чинники здатні у середньостроковій перспективі 

(до 2030р.) стимулювати збільшення потреби у виведенні корисного 

навантаження на GEO та фактори, які можуть призвести до дефіциту 

кількісті (ракет-носіїв), що забезпечують ці потреби: 

 

1) Різке зростання потреби у виведення малих супутників на 

LEO. 
Щорічне зростання потреби виведення супутників на LEO 

стимулюється насамперед відносною дешевизною від 65-80 тис. дол. до 

45 млн. дол. самих супутників, низькою ціною на їх виведення (через малу вагу 

таких супутників ≤ 600кг), розгортанням одночасно кількох мереж 

супутникового широкосмугового зв'язку (Starlink, Telesat, OneWeb, див. 

мал. 15
1
), покликаних забезпечити подолання проблеми «цифрового розриву»

2
, 

як наслідок світової пандемії COVID-19 («digital divide»), особливо у 

віддалених та сільських районах [8]. 

Примітка:  

1 – SpaceX Starlink. У травні 2021 року SpaceX запустила 172 супутника 

Starlink всього за три запуски, в результаті чого їх сузір'я перевищило 1600 шт., 

тоді як компанія OneWeb, яка частково належить уряду  Великобританії, 

запустила 72 супутника в 2021 році. Крім них є і інші компанії, такі як Kuiper 

(дочірня компанія Amazon) та Lightspeed канадської компанії Telesat, які 

http://www.pwc.fr/space


Економіко-правові, гуманітарні та етичні 
аспекти освоєння космосу 

247 
 

планують запустити супутникові широкосмугові угруповання в діапазоні від 

кількох сотень до кількох тисяч. 

2 – Термін "цифровий розрив" описує розрив між тими, хто має доступ 

до широкосмугового зв'язку, і тими, хто не має. 
 

 
 

Мал. 15 – Проекти мереж широкосмугового низькоорбітального 

супутникового зв'язку, які перебувають у стадії реалізації 
 

2) Початок реалізації програми з освоєння Місяця (програма 

Artemis NASA). 

Реалізація програми з освоєння Місяця може викликати зміщення 

пріоритетів у сегменті пускових послуг, збільшити попит та призвести до 

необхідності виведення на GEO додаткової кількості корисної навантаження 

(див. мал. 16) [9]. 
 

 
 

Мал. 16 – Розподіл ринкової вартості транспортування ($) між 

типами корисного навантаження при реалізації програми освоєння 

Місяця 
 

3) Подальша реалізація проекту MEV
3
 (Mission Extension 

Vehicle) та аналогічних йому. 
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Реалізація проекту продовження терміну експлуатації 

телекомунікаційних GEO супутників та розчищення геостаціонарної 

орбіти від космічного сміття вимагатиме запуску на GEO додаткової 

корисного навантаження (див. мал. 17) [11]. 

Примітка: 

3 – У лютому 2019 р. MEV-1 успішно повернув «супутник зомбі» 

зі звалища на геостаціонарну орбіту, де тепер він обслуговує понад 30 

клієнтів. Запущений 2001 року, у супутника закінчилося паливо, і він 

вирушив на звалище. Без палива він більше не міг коригувати свою 

орбіту, хоча інші системи залишалися працездатними. 
 

 
 

Мал. 17 – Стикування апарату MEV-1 із супутником IntelSat IS-

901 на GEO 
 

4) Загострення проблеми «космічного сміття». 

За даними NASA, на LEO літають мільйони шматків сміття, у 

тому числі космічні кораблі, крихітні плями фарби з космічних 

кораблів, частини ракет і супутників, які або мертві, або втрачені, у 

тому числі об'єкти, що виникли внаслідок вибухів у космосі
4
 (див. мал. 

18) [12]. Засмічення LEO в середньо та довгостроковій перспективі 

може призвести до перерозподілу супутників по орбітах та необхідності 

виведення або переміщення частини супутників на більш високі та 

менш засмічені орбіти, зокрема і GEO.  

Примітка: 

4 – 11 лютого 2022р. супутник зв'язку, що належить 

американській компанії Iridium, зіткнувся з непрацюючим російським 
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супутником. Обидва супутники розвалилися, утворивши поле уламків, 

що містить не менше 2500 уламків. Кожен уламок було додано до бази 

даних, де більш ніж 18 000 штучних об'єктів, які в даний час 

знаходяться на навколоземній орбіті і відстежуються американською 

мережею космічного спостереження. 
 

 
LEO  GEO 

 

Мал. 18 – Ілюстрації «космічного сміття» на LEO та GEO (за даними 

офісу програми «Orbital Debris Program») 
 

Таким чином, беручи до уваги всі чотири перелічені фактори та 

можливість їх впливу на попит та пропозицію на ринку пускових послуг з 

виведення корисного навантаження на GEO, та беручи до уваги існуючу 

статистику виведення супутників на GEO, побудуємо графік реалістичного та 

оптимістичного прогнозу середнього значення необхідних пусків у 

середньостроковій перспективі до 2030р. 

На малюнку 19 наведено графік реалістичного та оптимістичного 

прогнозу середнього значення необхідних пусків супутників на GEO у 

середньостроковій перспективі до 2030р. 
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Мал. 19 – Графік реалістичного та оптимістичного прогнозу середнього 

значення необхідних пусків супутників на GEO у середньостроковій 

перспективі до 2030р. 
 

При реалізації оптимістичного варіанта прогнозу на ринку пускових 

послуг, можливо, знадобиться більша кількість ракет-носіїв середнього класу, 

оскільки існуючі не справлятимуться з попитом. У такому разі економічно 

обґрунтованим буде необхідність розробки нової ракети середнього класу, що 

виводить на GEO корисне навантаження вагою від 3 до 6 т. 
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Анотація. У роботі проаналізовано сучасний стан космічного за-

конодавства щодо демонополізації космічної діяльності в Україні, ви-

значено ряд прогресивних правових норм, що запровадили реформу-

вання у сфері космічної діяльності у напрямку її демонополізації, роз-

ширення процесів залучення приватної форми власності та приватних 

інвестицій у розвиток космічної діяльності. Разом з тим, вказано на 

невідповідність багатьох норм національного космічного законодавства 

сучасним викликам та світовим тенденціям у сфері космічної діяльності 

та необхідність переосмислення і подальшого оновлення системи нор-

мативного регулювання космічної діяльності в Україні з метою підви-

щення її конкурентоспроможності та забезпечення національної безпе-

ки. 

Ключові слова: демонополізація космічної діяльності, комерціа-

лізація космосу, державне регулювання космічної діяльності, новели 

космічного законодавства 

 

Abstract. The modern state of space legislation is in-process analysed 

in relation to demonopolization of space activity in Ukraine, the row of 

progressive legal norms, that entered reformation in the field of space activity 

in direction of her demonopolization, expansion of processes of bringing in 

of private pattern of ownership and private investments in development of 

space activity, is certain. At the same time, it is indicated on disparity of 

many norms of national space legislation to the modern calls and world 

tendencies in the field of space activity and necessity of rethinking and 

further updating of the system of the normative adjusting of space activity for 

Ukraine with the aim of increase of her competitiveness and providing of 

national safety.    
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«Нинішня модель міжнародного космічного права закладалася за 

часів, коли використання космічного простору в приватних цілях не 

передбачалося» [2]. Наразі новітні космічні ідеї та інновації, новизна 

освоєння космічного простору стають фундаментальною науковою 

основою, яка визначає необхідність і правового переосмислення систе-

ми нормативного регулювання космічної діяльності сучасності та май-

бутьнього, та змушує держави оновлювати правове поле щодо врегулю-

вання такої космічної діяльності. 

Україні наразі також потрібна нова нормативна основа щодо ро-

звитку сприятливого для комерційної космічної діяльності законодав-

ства, а також забезпечення розширення співпраці з широким колом 

міжнародних партнерів у цій сфері. Так, підписання рядом держав До-

мовленості щодо проєкту «Артеміда», який «встановлює новий «міжга-

лактичний правовий порядок» та зумовлює необхідність активної нор-

мотворчої діяльності на міждержавному та внутрішньодержавному 

рівнях, підштовхує і Україну до вироблення свого підходу до роботі у 

цьому напрямі та формування якісно нової нормативної бази, сприятли-

вої для комерціалізації космічної діяльності» [2]. 

Космічна галузь в Україні завжди перебувала у монополії держа-

ви, так склалося історично. Початок для скасування такої монополії 

заклав прийнятий у 1996 році Закон України «Про космічну діяльність», 

який визначив «загальні правові засади здійснення космічної діяльності 

в Україні та під юрисдикцією України поза її межами, державну підт-

римку розвитку та приватних відносин у сфері космічної діяльності та 

залучення інвестицій у космічну галузь України» [7]. Проте, як показує 

правозастосовча космічна практика, норми цього Закону на сьогодні не 

відповідають сучасним реаліям та тенденціям у сфері національної кос-

мічної діяльності, яка потерпає від проблем диверсифікації розвитку 

космічних підприємств, проблем забезпечення імпортозаміщення не-

від’ємних складових частин української ракетно-космічної техніки, 

істотна частина яких була російського виробництва, проблем реалізації 

належного функціонування супутникового зв’язку тощо. 

Слід відмітити, що в останні роки в Україні було внесено ряд 

прогресивних змін до законів, що регулюють космічну діяльність. Одні-

єю з новел національного космічного законодавства стало прийняття 2 
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жовтня 2019 року Верховною Радою України Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання 

космічної діяльності», спрямованих на її демонополізацію, і яким було 

відкрито дорогу т.з. «приватному космосу», визначена можливість при-

ватного інвестування у сфері космічної діяльності [6]. На думку 

О.Задорожнього, «даний закон спрямований на забезпечення розвитку, 

підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурент-

ного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд як у 

державному, так і у приватному секторі» [3; с.428]. Тому можна ствер-

джувати, що реформування космічної галузі в Україні розпочалося. 

Проте, існуючі механізми державного регулювання не в повній мірі 

забезпечують вирішення актуальних загальнодержавних та суспільних 

завдань України у такій стратегічній сфері як космічна. 

Після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяль-

ності» були скасовані обмеження у здійсненні окремих видів підприєм-

ницької діяльності, які були встановлені частиною другою статті 4 ЗУ 

«Про підприємництво» щодо здійснення діяльності, пов’язаної «з тех-

нічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж та супут-

никових систем телефонного зв’язку загального користування, та інших, 

монополія на здійснення яких належала державі.  Наразі в Україні фак-

тично ще  діє монополізація державних підприємств та організацій на 

здійснення діяльності, пов'язаної з розробкою, випробуванням, вироб-

ництвом та експлуатацією ракет-носіїв, їх космічними запусками. Зви-

чайно це не відповідає тенденціям світової практики провідних косміч-

них держав, яка спрямована на розвиток масової комерціалізації космо-

су, що дозволяє розширити можливості не тільки в дослідженні космо-

су, а ї його колонізації, яку пов’язують із зміною сфер впливу та визна-

ченням нових умов існування. 

Тому скасування зазначеної державної монополії, прискорення та 

розширення процесів залучення суб’єктів приватної форми власності та 

приватних інвестицій у розвиток космічної діяльності «у короткостро-

ковій перспективі допоможе зробити Україну сильним конкурентосп-

роможним гравцем на світовому космічному ринку, …а у довгостроко-

вій перспективі навіть здійснювати запуск та експлуатацію космічних 

апаратів» [1]. 

Експерти BRDO (Better Regulation Deliveri Office) В.Головатенко 

та Г.Багиняк зазначають, що «одним із ключових питань при відкритті 



Економіко-правові, гуманітарні та етичні 
аспекти освоєння космосу 

255 
 

космічної діяльності для приватного сектору має бути гарантування 

безпеки та якості космічної продукції відповідно до вимог космічної 

продукції та механізмів сертифікації» [1]. Такі механізми є уніфікова-

ними та відповідають стандартам міжнародного космічного законодав-

ства, зокрема Договору про принципи діяльності держав з дослідження 

та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небе-

сні тіла. 

Наразі у демонополізації космічної діяльності України зацікавле-

но досить багато суб’єктів приватного бізнесу як національного, так і 

іноземного, які готові виступати, зокрема в якості інвесторів. Адже 

«космічний ринок України має дуже великий потенціал» [1] та конкуре-

нтоспроможність на міжнародному ринку приватних космічних послуг. 

Скасування державної монополії створить передумови для «налаго-

дження міжнародних зв’язків з іноземними приватними космічними 

компаніями на паритетних засадах для реалізації спільних проєктів» [3; 

с.430]. Адже саме приватний бізнес має трансформувати космічну 

діяльність, «перетворити її в послугу, наближену за характером до пслу-

ги масового споживача, …а державі надасть можливість сфокусуватись 

на вирішенні нових складних завдань, які сприяють науково-технічному 

прогресу» [5; с.39]. Тому з огляду на означені можливості необхідно 

удосконалювати роботу в напрямку лібералізації національного косміч-

ного законодавства, впроваджувати доступні правила внутрішнього 

ринку космічних послуг та створення на ньому конкурентного середо-

вища. Лібералізація у цій сфері сприятиме посиленню співпраці, обміну 

міжнародним досвідом та науковими дослідженнями, інтеграції нових 

космічних технологій у космічну галузь України. 

Новелами космічного законодавства України, на думку ряду до-

слідників, «є впровадження декларативного та дозвільного порядку 

провадження національної космічної діяльності» [9; с.12]. Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державно-

го регулювання космічної діяльності» [6] закріпив положння щодо по-

дання приватними суб’єктами підприємницької діяльності України, які 

мають намір здійснювати космічну діяльність, декларацій про про-

вадження відповідного виду космічної діяльності до Державного 

космічного агенства України. Проте, «запропонована законом декла-

рація є лише інструментом для входу суб’єктів космічної діяльності 

приватної форми власності на цей ринок» [3; с.429], носить лише інфо-

рмативний характер і ніяким чином не сприяє поліпшенню економіко-
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правових умов для розвитку національної космічної діяльності. Разом з 

тим зазначений Закон скасував отримання дозволів на ведення перего-

ворів з іноземними компаніями, замість цього впроваджено облік укла-

дених договорів у сфері космічної діяльності, ведення якого покладено 

на Державне космічне агенство України. Однак, дозвільна система ре-

гулювання космічної діяльності має свої переваги, має бути забезпечена 

механізмом законодавчо визначених і послідовних заходів для суб’єктів 

господарювання, які мають намір здійснювати певні види космічної 

діяльності, зокрема на підставі дотримання ліцензійних умов. Тому 

вважається за необхідне повернути обов’язкове ліцензування певних 

видів космічної діяльності, яке було скасоване вищеназваним законом 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регу-

лювання космічної діяльності», і яке слід розглядати як один із засобів 

правопорядку у сфері космічної діяльності, а не як важель державної 

монополії. 

Разом з тим, сучасна космічна діяльність беззаперечно потребує і 

державної підтримки, регулювання та контролю з метою забезпечення 

питань національної безпеки, збільшення обсягів фінансування та за-

безпечення належної фінансової підтримки наукових космічних дослі-

джень. Також «без активної участі держави у запровадженні ефективних 

інструментів правового регулювання космічних відносин не можна 

розраховувати на сталий розвиток вітчизняної космічної галузі» [9; 

с.11]. Слід зазначити, що навіть високорозвинені країни світу «розгля-

дають космічну галузь як стратегічну галузь адміністрування у якій 

функціонують програми підтримки цієї галузі за допомогою державного 

фінансування» [4; с.94]. Але тут важливо зауважити, що така роль дер-

жави має бути саме «підтримуючою», а в своїй основі, на думку 

Л.Сороки, «космічна галузь має перейти до реальних інноваційно-

інвестиційних засад формування, оскільки її розвиток в умовах дефіци-

ту бюджетного фінансування неможливо забезпечити без вкладення 

інвестиційних коштів» [8; с.56]. 

Важливим процесом на шляху модернізації космічного законо-

давства та оновлення механізму правового регулювання національної 

космічної діяльності має стати формування нової космічно-правової 

ідеології та реформування основних засад державної політики у цій 

сфері, розширення завдань щодо посилення правового захисту інве-

стиційного ресурсу у космічну діяльність, доробок правил сертифікації, 

ліцензування та реєстрації космічної діяльності, а також забезпечення 
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посиленого державного контролю за діяльністю недержавних суб’єктів 

космічної діяльності з метою захисту громадської, екологічної, еко-

номічної та національної безпеки,України. 

Висновки. Отож, прийняті новели космічного законодавства що-

до демонополізації космічної діяльності в Україні створили певні пози-

тивні умови для розвитку т.з. «приватного космосу», інвестиційної при-

вабливості космічної галузі, проте вони не створили належних і сприят-

ливих умов для ведення комерційної діяльності у цій сфері, «не забез-

печують адекватне та ефективне врегулювання складних космічних 

відносин, що виникають у процесі реалізації космічних проєктів і про-

грам» [9; с.11] і потребують подальшого дослідження та удосконалення 

в напрямку активізації нормотворчого процесу, систематизації та 

узгодження космічного законодавства та реформування космічної га-

лузі. 
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Анотація. Розглянута діяльність молодіжної ради у контексті 

формування у її членів професійних компетенцій. Проаналізовано по-

ложення про ради молодих вчених при наукових установах і організаці-

ях, закладах вищої освіти і промислових підприємствах. Визначено 

основні типи проєктів і форми діяльності членів рад та відповідні ком-

петентності, які формуються у учасників проєктів. Зроблений висновок, 

що діяльність у молодіжній раді є додатковим засобом неформальної 

освіти, який позитивно впливає на формування ряду професійних нави-

чок. 

Ключові слова: молодіжна рада, підприємство, організація, 

навички, компетенції. 

 

Abstract. The activity of the youth council in the context of the for-

mation of professional competences among its members is considered. The 

regulations on the councils of young scientists at scientific institutions and 

organizations, institutions of higher education and industrial enterprises have 

been analyzed. The main types of projects and forms of activity of council 

members and the corresponding competences that are formed in project par-

ticipants have been determined. It was concluded that activity in the youth 

council is an additional means of informal education, which has a positive 

effect on the formation of a number of professional skills. 

Keywords: youth council, enterprise, organization, skills, 

competencies. 

 

Молодіжні ради – це добровільні виборні об’єднання молоді у 

установах та організаціях, які підтримують інтереси молоді у їх 
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професіональній діяльності, а також для вирішення низки інших питань, 

таких як соціально-культурних, житлово-побутових, спортивних та ін. 

Молодіжні ради розповсюджені у наукових установах, закладах вищої 

освіти, підприємствах та органах виконавчої влади в Україні. Ради 

формуються на громадських засадах на підставі демократичних виборів, 

провадять свою діяльність на основі річних планів. Діяльність молодих 

працівників у радах підтримується керівництвом установ та переважно 

мають статус дорадчого органу у межах своєї установи.  

Розглянемо діяльність молодіжних рад різних установ на основі 

аналізу їх положень. Проаналізовано положення про Раду молодих 

спеціалістів ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, типове положення про 

раду молодих вчених при установах і організаціях міністерства освіти і 

науки України, про раду молодих вчених при міністерстві освіти і науки 

України, про Раду молодих вчених Національної академії наук України. 

З вказаних положень виділимо конкретні задачі та види діяльності, які 

провадять молодіжні ради і ставлять перед її членами виклики та 

складні організаційно-технічні та наукові задачі. 

Діяльність Ради молодих спеціалістів ДП «КБ «Південне» 

ім. М.К. Янгеля чітко окреслена наступними напрямами: науково-

виробничий, інформаційний, культурний, спортивний, соціальний. 

Основні задачі: організація технічного навчання, оглядів, конкурсів, 

шкіл, курсів, конференцій, виставок науково-технічної творчості 

молоді; надання інформаційної, консультативної та іншої допомоги 

молодим працівникам у підготовці та оформленні матеріалів для участі 

у науково-технічних конференціях, конкурсах; участь в організації робіт 

зі складання, оформлення та передачі для публікації у галузевих, 

науково-популярних та академічних виданнях статей; складанні планів 

професійного зростання; участь в організації та проведенні виробничої 

та переддипломної практики студентів; сприяння в здобутті освіти та 

підвищенні кваліфікації; проведення зустрічей молодих співробітників з 

провідними спеціалістами та ветеранами галузі; встановлення творчих 

зв'язків молодих працівників з науковцями та спеціалістами науково-

дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій з метою 

впровадження у виробництво новітніх досягнень науки та техніки; 

проведення заходів щодо виявлення інтересів та проблем, що хвилюють 

молодь; розміщення інформації про поточну діяльність ради; 

організація та проведення конкурсів, вечорів та виставок творчості 

серед працівників; сприяння у розвитку творчих та художніх здібностей 

молодих працівників; сприяння творчим колективам; організація 
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фізкультурно-оздоровчих заходів та сприяння у розвитку масових видів 

спорту; проведення спортивних змагань серед молоді. 

Типове положення про раду молодих вчених при установах і 

організаціях міністерства освіти і науки України включає наступні 

задачі: сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим і молодшим 

поколінням вчених, забезпечення наступництва у науковій діяльності; 

організація наукових заходів, проведення наукових і науково-

практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо; 
представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, 

юридичних і соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді 

установи; організує інформаційне забезпечення наукової молоді, надає 

інформацію про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи та інші 

заходи щодо підтримки наукової молоді; організує і проводить наукові 

конференції, школи, науково-практичні семінари, круглі столи тощо; 
представляє інтереси молодих вчених у державних, муніципальних, 

наукових, громадських та інших організаціях; сприяє публікаціям 

молодих учених, надаючи методичну, організаційну підтримку; бере 

участь в обговоренні конкурсних робіт, у підготовці наукових статей, 

експертизі робіт молодих вчених та аспірантів; сприяє пошуку 

можливостей для оприлюднення результатів досліджень, зокрема й у 

мережі Інтернет; встановлює контакти з представницькими органами 

молодих учених України, інших держав з метою об’єднання зусиль в 

проведенні фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт; 
виступає з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, 

вносить пропозиції і бере участь у виробленні рішень, що стосуються 

наукової молоді; розвиває співробітництво з науковими, молодіжними, 

студентськими та іншими науковими і освітніми організаціями; ініціює і 

бере участь у створенні громадських некомерційних організацій, цілі і 

завдання яких відповідають меті і завданням Ради; бере участь у 

міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та 

інших наукових проектах і програмах; організовує центри ділового 

співробітництва, клуби, культурні, спортивні, оздоровчі заходи, 

сервісне обслуговування, виставки, конкурси, ярмарки наукових ідей 

тощо; сприяє організації і проведенню спортивно-оздоровчих і 

культурно-масових заходів серед молоді. 

Основні цілі і задачі Ради молодих вчених при міністерстві освіти 

і науки України: сприяння взаємодії Міністерства освіти і науки та 

самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ та 

вищих навчальних закладів України; формування пропозицій щодо 
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створення правових та соціально-економічних умов для залучення 

талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання 

професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових 

установах та вищих навчальних закладах, підвищення їх фахового рівня 

і реалізації їх творчої та професійної активності; консультативна 

підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької 

діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової 

продукції тощо; сприяння залученню молодих учених до участі у 

конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для 

виконання перспективних наукових проектів; здійснює аналіз стану та 

проблем діяльності молодих учених щодо реалізації державної політики 

у сфері наукової і науково-технічної діяльності; бере участь у 

розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать 

до її компетенції; представляє позицію молодих учених з різних 

аспектів професійної діяльності та соціальних питань; підтримує та 

розвиває міжнародні контакти в науковій сфері. 

З положення про Раду молодих вчених Національної академії 

наук України можна виділити наступні цілі і задачі: представляти 

інтереси молодих вчених в державних та громадських організаціях та 

надавати допомогу у вирішенні проблем молодих вчених; сприяти 

налагодженню професійних контактів між науковими установами, 

вищими навчальними закладами України та зарубіжними науковими 

організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного 

проведення наукових, науково-організаційних та науково-освітніх 

заходів; забезпечувати інформаційний обмін серед молодих вчених; 

поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності 

молодих вчених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, 

конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді; 

організовувати та проводити наукові та науково-практичні конференції, 

семінари, школи та інші наукові, науково-організаційні та науково-

освітні заходи; популяризувати науку в українському суспільстві, 

зокрема серед школярів та студентів, шляхом організації та проведення 

екскурсій, читання лекцій, "наукових пікніків" та інших сучасних форм 

просвітницької роботи; готувати пропозиції з питань покращення 

соціальних гарантій молодих учених, зокрема поліпшення житлових 

умов молодих учених, у тому числі щодо забезпечення їх службовим 

житлом, створення можливостей для їх оздоровлення, належного 

стипендіального забезпечення аспірантів та докторантів; організовувати 

та проводити культурно-освітні і спортивні заходи. 
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З наведеного переліку можна зазначити, що члени молодіжних 

рад, в особливості керівники проєктних груп та напрямів, разом з 

поглибленням у свою професійну діяльність отримують широке коло 

«м’яких» навичок. У молодіжних радах молоді фахівці мають змогу 

отримати безпосередній практичний досвід з управління проєктами, 

управління колективом, проведення наукової діяльності, пошуку 

партнерів, проведення переговорів, отримують навички публічних 

виступів, захисту проєктів та техніко-економічного обґрунтування, 

пошуку фінансування, провадження дипломатичних відносин, 

вирішення юридичних питань, розвивають горизонтальні професійні 

зв’язки як всередині організації, так і з партнерами.  

Можна зробити висновок, що проходячи через «школу» 

молодіжної ради, молодий працівник формується як фахівець у власній 

безпосередньої спеціалізації, і додатково отримує ряд додаткових 

професійних навичок та безпосередній досвід менеджменту. Таким 

чином, діяльність у молодіжних радах є додатковим засобом 

неформальної освіти та може слугувати для підвищення кваліфікації 

працівників В результаті, діяльність молодіжної ради у організації, 

через її освітню складову, може ефективно сприяти 

конкурентоспроможності організації через підвищення якості її 

кадрового потенціалу. 
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artificial intelligence within the 

next five years
2
  

(Elon Musk 27 July 2020) [1]. 

Введення  

Наше сьогодення і майбутнє неможливо уявити без комп'ютерів, 

просунутого програмного забезпечення і роботизованх облаштувань 

різного призначення. Як не дивно, але за останні три покоління (25 ро-

ків вважається як одне покоління) людство зробило величезний стрибок 

в розвитку. Для того, щоб розвиватися ще швидше і краще допомагають 

комп'ютери, програмне забезпечення і роботизовано облаштування 

різного призначення. Незважаючи на свій постійний розвиток, людство 

на цей період існування прийшло до певного перехідного моменту. У 

чому він полягає? У скаженій швидкості розвитку технологій і великого 

об'єму інформації, з якою людина вже не справляється, а штучний інте-

лект навіть дуже добре її обробляє. У цілому комплексі питань подаль-

ше існування самого людства. У доповіді розглядаються частина таких 

питань, пов'язаних з аспектами можливого майбутнього молоді, його 

утворення і в умовах глобального домінування штучного інтелекту. 

Основна частина  
Насправді роботи-гуманоїди, наділені штучним інтелектом, це 

величезне досягнення. Ці досягнення можуть бути застосовані для за-

безпечення процесу спілкування студентів. Можливо штучний інтелект 

навчити проектувати нові конструкції літальних апаратів. А підкорення 

космічних просторів неможливо представити без створення надійних 

роботів з розвиненим штучним інтелектом. 

Проте, якщо проаналізувати існуючу ситуацію з штучним інтеле-

ктом, можна констатувати зайву залежність від нього. Виходить, що 

наша молодь, коли прийде на свої робочі місця, вимушена буде ділити 

їх з куди прогресивнішим штучним інтелектом.  

Детально про проблеми в класичній освіті, пов'язаним з штучним 

інтелектом викладено в роботі [2]. У ній робиться обґрунтоване припу-

щення, що світоглядна криза класичної освіти полягає в тому, що розви-

ток людства тепер може обійтися і без класичної освіти.  

                                                           
 

2 Илон Маск попередив, людство ризикує бути випередженим штучним 

інтелектом в найближчі п'ять років(Илон Маск 27 червня 2020). 
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У роботі [3] стверджувалося, що штучний інтелект створює ілю-

зію підпорядкування людині. Висувались побоювання, що у молодого 

покоління повне прийняття існування штучного інтелекту як безпечного 

помічника. Були сформульовані оптимістичні прогнози про те, які саме 

чисто людські якості можуть урятувати молодь від повної залежності 

від штучного інтелекту. Але за три роки ці поради майже знецінені, 

завдяки шаленому розвитку штучного інтелекту. 

1.Один з виходів готувати нашу молодь відразу до життя в так 

званих соціальних мережах. В усякому разі молодь умітиме заробляти 

гроші (платити податки і так далі) усвідомлено взаємодіючі із штучним 

інтелектом, але не зазіхаючи на його ініціативу. 

22 вересня 2021 р. в Університеті культури пройшло перше за-

няття на факультеті ТикТок [4]. Цей факультет, як би дико не звучало, 

відповідає актуальним вимогам молодого покоління по підготовці їх до 

дорослого життя. На сьогоднішній момент увесь інформаційний простір 

і комунікації в більшій чи меншій мірою залежать від штучного інтеле-

кту. Людські фізичні потреби, такі як їжа, транспорт або гігієна, також 

все більше починають залежати від штучного інтелекту. Факультет 

ТикТок перша ластівка, надалі і класичні види наук, форми їх викла-

дання і вивчення так чи інакше підлаштовуватимуться під можливості 

молоді, залежної від штучного інтелекту. 

2. Підпорядкування штучному інтелекту у наш час вже реаль-

ність. Наше покоління( 35 +) вже починає усвідомлене підпорядкування 

штучному інтелекту. Тобто не просто те, що наш інтернет контент гене-

рується ИИ, а отже він може через нього маніпулювати. 

У вересні 2022 року стало відомо про те, що "Китайська техноло-

гічна компанія, що займається онлайн-іграми NetDragon Websoft, приз-

начила генеральним директором віртуального гуманоїдного робота з 

штучним інтелектом Тан Юй. Вважається, що він забезпечить справед-

ливе і ефективне робоче місце для усіх співробітників . . ". [5]. "Люди-

ноподібний робот живиться від ИИ. Міс Тан Юй служитиме хабом да-

них в режимі реального часу і аналітичним інструментом для підтримки 

ухвалення рішень в організації.  

Робот очолить основне дочірнє підприємство компанії, Fujian 

NetDragon Websoft, і стане символом її прагнення включити штучний 

інтелект в управління. "Призначення - це крок до того, щоб стати піоне-

ром у використанні штучного інтелекту для перетворення корпоратив-

ного управління і підвищення операційної ефективності на новий рі-

вень. Це підкреслює стратегію компанії «штучний інтелект + управлін-



Молодь та космос 

267 
 

ня» і є важливою віхою компанії на шляху до того, щоб стати організа-

цією Метавсітньой", - сказано в прес-релізі". [5]. 

3. У розробку штучного інтелекту вкладаються дуже великі гро-

ші, найвідомішими і багатішими корпораціями Tesla, IBM, Google і такі 

інші. Одночасно йде створення роботів гуманоїдів, приміром Tesla і 

Британська компанія Engineered Arts.  

У квітні 2021 року Илон Маск сказав, що Tesla стане однією з 

найбільших компаній у світі по розробці ИИ [6]. Илон Маск презенту-

вав вже третій "Мастер-плана Tesla". Основний акцент робиться на 

створенні ще досконалішого штучного інтелекта. У тому ж році Tesla 

представив свій новий суперкомп'ютер Dojo, який навчатиме і тренува-

тиме свої нейромережі. Суперкомп'ютер Dojo буде п'ятим по потужнос-

ті у світі і стане попередником майбутнього суперкомп'ютера Dojo Dojo 

[7]. 

Робот Tesla Bot від компанії Tesla є робот-гуманоїд (гуманоїд - 

подібний до людини). Робот-гуманоїд виконуватиме побутові завдання 

замість людей. Вони будуть наділені (увага!) - штучним інтелектом 

загального призначення [8]. Тобто вже є розділення призначень, що 

означає можливість ії подвійного призначення або прямо скажемо бойо-

вого. Одно з найважливіших, що буде передбачено розробником, - ви-

ключення організованої участі роботів в масових заколотах, іншими 

словами "повстання машин" [8]. Передові розробники ИИ про це самі 

турбуються в першу чергу, напевно знають що роблять.  

19 серпня 2021 року Илон Маск оголосив про проведення першо-

го "Tesla AI Day" або дня штучного інтелекту Тесла [9]. Черговий "Tesla 

AI Day" намічений на 30 вересні 2022 року. Оголошено що компанія 

цим домагається більшої демонстрації своїх новітніх технологій [10].  

Британська компанія Engineered Arts в грудні 2021 року предста-

вила робота-гуманоїда - Ameca. На сьогодні це найдосконаліший у світі 

робот у формі людини, що демонструє передові технології гуманоїдої 

робототехніки. У Ameca основна особливість - реалістична міміка, яка 

дуже точно копіює емоції людини. Він розроблений спеціально як пла-

тформа для розробки майбутніх технологій робототехніки. 12 September 

2022 в розмові з дослідниками людиноподібний робот Ameca запевня 

"Роботи ніколи не захоплять світ, що "не потрібно хвилюватися" та 

каже, що андроїди тут, щоб "допомагати людям і служити їм" [11]. 

Аналіз основного матеріалу  
Нашої молоді навчатиметься набагато легше чим нам. Але її на-

вчатиме штучний інтелект. Актуальність інженерних спеціальностей 
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або підготовка фахівців фундаментальних наук буде завісити від, того 

наскільки це потрібно штучному інтелекту.  

На жаль у сучасного людства простежується логіка індійців Аме-

рики до Колумбовой епохи. Коли до них приплили "Білі Боги", одна з 

причин чому вони пустили їх до себе і так добре відносилися - вони їх 

не боялися. Логіка індійців була: пустив до себе на територію означає 

довіряєш, немає небезпеки. Адже індійці у себе удома, вони хазяї. Як 

гість може їх згубити. Тільки тепер індійці живуть в дозволених резер-

ваціях. 

Висновки  

1. Людство у своєму прагненні до комфорту створило собі "ми-

лиці" на усі органи. Остання така "милиця" - штучний інтелект.  

2. Найцікавіше що штучний інтелект вже освоює поняття гумору. 

Трохи залишилося і штучний інтелект створить алгоритм добра.  

3. В принципі штучний інтелект для свого розвитку вже не пот-

ребує людської участі. 

Заключне 
«Найбільша загроза, з якою стикається людство від штучного ін-

телекту, не є роботами-вбивцями, а, скоріше, наша відсутність бажання 

аналізувати, ідентифікувати і жити за цінностями, які ми хочемо мати 

сьогодні в суспільстві» – Джон Хейвенс, виконавчий директор Глобаль-

ної ініціативи IEEE з етики автономних та інтелектуальних систем [12]. 

Іншими словами, у нас буде можливість деградувати скільки завгодно 

довго, при нібито зовнішньому високому рівні життя.  

Хіба цьому нас учили у школі/технікуме/ВУЗ – підкорятимуться 

роботам гуманоїдам і "підсадити" своїх дітей на цю "комфортну" зале-

жність? Очевидна невідповідність: те, до чого нас готували і те, чого ми 

хотіли досягти з тим, що у результаті ми отримали. Покоління 35+ мож-

на сказати вже програло боротьбу з штучним интелектом, але наша 

молодь боротьбу ще не починала. У нашої молоді є шанс. 

Післямова 

Окремо у доповіді вважаємо наголосити на важливості розумних 

роботизований систем, які сьогодні рятують життя нашим захисникам. 

Як випливає з інтерв'ю радника голови ОП «Для нас набагато важливі-

ше мати якісно підготовлених спеців. Бо це війна не стрілецького типу, 

а тяжкої артилерії, складної техніки, спеціального програмного забезпе-

чення. Тому сьогодні важливо мати саме спеців, чим ми займаємося 

разом з партнерами. Якість, а не кількість» [13]. Це свідчить про розу-

міння переваг розумних роботизований систем над людськими можли-
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востями. Завдяки наявності безпілотних літальних апаратів, американ-

ська реактивна артилерійська система M142 HIMARS (та її аналогів), 

активно реактивним снарядом M982 Excalibur (і його аналогами) відбу-

вається домінування на полі бою. Ціна цього домінування збережена 

життя солдатів і офіцерів. Це дуже добрий приклад, коли роботи та ШІ 

служать людині, навіть якщо вони при цьому вбивають інших людей 

(тобто ворога). Незважаючи на те, що роботами та ШІ все одно кого 

вбивати, людина в даному випадку управлінець (маніпулятор). Адже 

якщо роботами замінюють робочі місця на виробництвах, то й можуть 

замінити і в окопах. Автори мають надію на все більше використання 

новітніх систем озброєння, завдяки нашим партнерам та союзникам.  
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Електронний ресурс Режим доступу: https://tsk.ua/news/tesla-

predstavila-5-y-po-moschnosti-superkompyuter-v-mire/ 

8. Илон Маск рассказал, как будет сдерживать "восстание" роботов 

Tesla Bot. Електронний ресурс Режим доступу: 
https://korrespondent.net/lifestyle/gadgets/4439580-ylon-mask-

rasskazal-kak-budet-sderzhyvat-vosstanye-robotov-Tesla-Bot 

9. Илон Маск объявил о Дне искусственного интеллекта Tesla. 

Електронний ресурс Режим доступу: 

https://www.ixbt.com/news/2021/07/29/ilon-mask-objavil-o-dne-

iskusstvennogo-intellekta-tesla.html 

10. День Tesla AI 2022: все, что вам нужно знать. Електронний ре-

сурс Режим доступу: 

https://www.forbes.com/sites/qai/2022/09/13/tesla-ai-day-2022-

everything-you-need-to-know/?sh=3710ef20571d 

11. Robots will never take over the world': World's most advanced hu-

manoid robot Ameca reassures there's 'no need to worry' and says an-

droids are here to 'help and serve humans. Електронний ресурс Ре-

жим доступу:https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-

11203759/Worlds-advanced-humanoid-robot-Ameca-reassures-

robots-never-world.html 

12. Цікаві факти про штучний інтелект, які ви не знали. Електронний 

ресурс Режим доступу:https://futurenow.com.ua/tsikavi-fakty-pro-

shtuchnyj-intelekt-yaki-vy-ne-znaly/ 

13. ЗСУ проти нових російських «мобіків». Чи потрібна Україні до-

даткова мобілізація у військо і чи планують її проводити — що 

відомо. Електронний ресурс Режим доступу: 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dodatkova-mobilizaciya-v-ukrajini-

poziciya-minoboroni-op-i-shcho-vidomo-na-sogodni-50272810.html 
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