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Світлої пам’яті 
першого космонавта України 

Леоніда Каденюка

31 січня 2018 року відійшов (а вірніше, раптово від-

летів) у вічність Леонід Костянтинович Каденюк, 

перший і єдиний космонавт (астронавт) України, 

Герой України, генерал-майор авіації Збройних 

Сил України, президент Аерокосмічного товари-

ства України, почесний доктор Чернівецького на-

ціонального університету імені Ю. Федьковича, 

радник Прем’єр-міністра України та Голови Дер-

жавного космічного агентства України, заступник 

Генерального інспектора Генеральної військової 

інспекції при Президентові України з питань авіа-

ції і космонавтики, народний депутат України 4-го 

скликання, Народний Посол України, Почесний 

громадянин м. Чернівці.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у 

селі Клішківці Хотинського району Чернівецької 

області у сім’ї сільських вчителів. 1967 року всту-

пив до Чернігівського вищого військового авіа-

ційного училища льотчиків, де отримав диплом 

льотчика-інженера за спеціальністю «Пілотування 

і експлуатація літальних апаратів» і працював у 

цьому училищі льотчиком-інструктором. У серп-

ні 1976 року був відібраний до загону космонавтів 

СРСР, і у 1977 році після навчання у Центрі під-

готовки льотчиків-випробувачів отримав диплом 

і кваліфікацію «льотчик-випробувач». У 1977—

1979 роках пройшов загальнокосмічну підготовку 

і отримав кваліфікацію космонавта-випробувача, 

і потім до 1983 року був космонавтом-випро-

бувачем у групі багаторазової космічної системи 

«Буран». У 1984—1988 роках — льотчик-випро-

бувач Державного науково-дослідного інституту 

Військово-повітряних сил СРСР. У 1989 році за-

кінчив літакобудівний факультет Московського 

авіаційного інституту. У 1988—1996 роках — кос-

монавт-випробувач, льотчик-випробувач багато-

разової космічної системи «Буран». Брав участь у 

відпрацьовуванні глісади зниження при захо-

дженні на посадку космічного корабля «Буран» 

на літаках МіГ-31 та МіГ-25. У 1990—1992 роках 

пройшов підготовку як командир транспортного 

корабля «Союз-ТМ». Брав участь у розробці та 

випробуванні авіаційно-космічних систем, у їхньо-

му ескізному та макетному проектуванні, а також у 

льотних випробуваннях систем. За час підготовки 

до космічних польотів готувався до проведення 

наукових експериментів на борту космічних лі-

тальних апаратів у найрізноманітніших напрямах: 

біологія, медицина, метрологія, екологія, геоло-

гія, астрономія, геоботаніка, дослідження при-

родних ресурсів Землі із космосу.

У 1995 році Леонід Каденюк був відібраний до 

групи космонавтів Національного космічного 

агентства України. Пройшов підготовку в НАСА 

до космічного польоту на ККБВ «Колумбія», мі-

сія STS-87, як спеціаліст з корисного наванта-

ження. Цей політ відбувся у період з 19 листопа-

да по 5 грудня 1997 року. Дублером Леоніда Ка-

денюка був Ярослав Пустовий. Готуючись до 

польоту на космічному кораблі багаторазового 
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використання (ККБВ) НАСА, наш видатний 

космонавт із квітня по жовтень 1996 року пра-

цював науковим співробітником відділу фіто-

гормонології Інституту ботаніки імені М. Г. Хо-

лодного НАН України. А під час польоту й пізні-

ше, а саме від жовтня 1997 р. по червень 2000 р. 

та у грудні 2010 р., Леонід Каденюк був старшим 

науковим співробітником Інституту космічних 

досліджень НАН України та ДКА України. 

Відомості про Леоніда Каденюка зі сторінки біо-
графій астронавтів НАСА (https://www.jsc.nasa.
gov/Bios/PS/kadenyuk.html): 

«In 1990, following the Ukrainian-USSR State 

Agreement on a Collaborative Space Program, he was 

appointed to command the Ukrainian space crew. In 

the following two years, he trained to command Soyuz-

TM-S during its docking with unmanned Buran and 

Mir station (mission was canceled due to financial dif-

ficulties), completed the full course of space training for 

a commander of the SOYUZ-TM, and also took the full 

course of manual docking of space ships, using special 

training equipment. In subsequent years, he underwent 

engineering and flight training courses as commander of 

the Buran Space System. Using MIG-31 and MIG-25 

he mastered and improved the trajectory for lowering 

and landing the Buran spacecraft.

In 1996, he transferred to the Institute of Botany, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, as a 

scientific investigator developing the collaborative 

Ukrainian-American experiment in space biology.

NASA EXPERIENCE: Colonel Kadenyuk is one of 

the first NSAU Astronaut group selected in 1996 by the 

National Space Agency of Ukraine. In November 1996, 

NSAU and NASA assigned him to be one of two payload 

specialists for the Collaborative Ukrainian Experiment 

(CUE) which was flown on STS-87. He participated in 

payload specialist training at the Johnson Space Center 

and was the prime payload specialist aboard Space 

Shuttle Columbia on STS-87, (November 19 to De-

cember 5, 1997). STS-87 was the fourth United States 

Microgravity Payload flight and focused on experiments 

designed to study how the weightless environment of 

space affects various physical processes, and on obser-

vations of the Sun's outer atmospheric layers. Two 

members of the crew performed an EVA (spacewalk) 

which featured the manual capture of a Spartan satel-

lite, in addition to testing EVA tools and procedures for 

future Space Station assembly. In completing his first 

mission Kadenyuk orbited the Earth 252 times, traveled 

6.5 million miles and logged a total of 15 days, 16 hours 

and 34 minutes in space.»

Редакційна колегія журналу «Космічна наука і 

технологія», поділяючи біль непоправної втрати 

для української космічної галузі, підготувала ма-

теріали на пам’ять про Леоніда Костянтиновича 

Каденюка. 5 грудня 2017 року відбулося спільне 

засідання Ради з космічних досліджень НАН 

України і Науково-технічної ради Державного 

космічного агентства України, урочиста частина 

якого була присвячена 20-річчю з часу завершен-

ня польоту Леоніда Каденюка у космос та прове-

денню спільного українсько-американського екс-

перименту з космічної біології. Пропонуємо Вам 

ознайомитися з виступами-спогадами про цей 

політ, які пролунали під час засідання, а саме ви-

ступами Едуарда Івановича Кузнєцова, радника 

Голови Державного космічного агентства Украї-

ни, і Леоніда Костянтиновича Каденюка. Окремо 

подаємо нарис про Леоніда Каденюка та фотогра-

фії з історії проведення науково-технічної програми 

з космічної біології на шатлі «Колумбія» у 1997 році, 

підготовлений Єлизаветою Львівною Кордюм, 

членом-кореспондентом НАН України, завідува-

чем відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодно-

го НАН України. 

Виступ Е. І. Кузнєцова

Шановні колеги! Шановні друзі!

Дійсно, сьогодні — надзвичайний день, тому що 5 груд-

ня 1997 року ніхто у невеликому містечку Коко-

Біч не спав, ніхто не спав на орбіті, всі чекали на 

успішне приземлення космічного корабля «Колум-

бія». Ми всі, хто з Космічного агентства, хто з 

Академії наук, журналісти неймовірно хвилюва-

лись. Рано-вранці всі з’їхалися на космодром, на 

узбіччя посадкової смуги й очікували, коли з’явиться 

«Колумбія». Ті, хто вели репортаж, казали нам 

«ось, ось, ось…». Потім пролунав досить потуж-

ний рев, що означав перехід корабля від надзвукової 

швидкості до звичайної, і ми побачили, як «Колум-
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бія» зробила невеличкий маневр і успішно, тихе-

сенько так, приземлилася на посадкову смугу, від-

крилися парашути, і вона зупинилася. Це означало, 

що політ завершився благополучно, і все, що відбу-

валося 16 днів на орбіті, пройшло успішно. Ми очі-

кували зустрічі з Леонідом Костянтиновичем і 

членами команди, які разом з ним літали. Всі були і 

стомлені, і раді, і щасливі, що те напруження, яке 

тривало весь час, спало. Всі ми очікували, коли 

з’явиться екіпаж з космічного корабля. Зустріли-

ся, обнялися, сфотографувалися… 

Космонавтів забрали на медичне обстеження і 

перевірку речей. Наша невелика делегація з Косміч-

ного агентства почала збиратися додому. Юрій 

Щербак, посол України у Сполучених Штатах 

Америки, сів у машину їхати в аеропорт і поверта-

тися у Вашингтон. У мене був один резервний день, 

я взяв собі машину напрокат, щоб провести неве-

лику екскурсію навколо космодрому. Наші вчені за-

лишалися на певний час у США, щоб одразу опра-

цювати результати експериментів…

Це була надзвичайно цікава робота, яка трива-

ла близько двох років. І ця робота продовжувалася 

після приземлення космічного корабля, оскільки і 

космонавти, і вчені на Землі з Інституту ботані-

ки Національної академії наук та інших установ 

напрацювали й отримали важливі результати під 

науковим керівництвом Єлизавети Львівни Кор-

дюм. Про це написали пізніше Єлизавета Львівна 

та американський вчений Дейв Чепмен у книзі 

«Рослини в космосі». 

Як це все починалося? Починалося все з таких, 

на перший погляд, невеличких подій. У 1993—1994 

роках в Україну приїздило багато делегацій, зокре-

ма з НАСА, серед них і Даніел Голдін, тодішній ке-

рівник НАСА. Зустрічався він з керівником Косміч-

ного агентства України Володимиром Павловичем 

Горбуліним, обговорювали напрями співробітни-

цтва, зокрема проведення спільних експериментів 

на космічних кораблях типу шатлів. Коли ми зро-

зуміли, що є така зацікавленість, то вирішили 

просити президентів наших країн під час їхньої зу-

стрічі домовитися і дати старт цьому проекту. У 

1994 році Леонід Данилович Кучма і Біл Клінтон 

підписали угоду про використання фахівця з укра-

їнського боку в космічних експериментах на кос-

мічних кораблях багаторазового використання і 

дали завдання Національному космічному агент-

ству і НАСА готувати такий проект. Ми рік го-

тували пропозиції, і вони були прийняті. Коли вони 

отримали погодження з боку президентів, НАСА і 

Національного космічного агентства України, під-

ключилася Національна академія наук України для 

розробки експериментів і їхнього проведення на 

борту однієї з космічних місій НАСА. Звичайно, 

фахівці НАСА знали, над чим працюють вчені в на-

шій Академії наук, але вони обрали космічну біоло-

гію, оскільки знали роботи Єлизавети Львівни Кор-

дюм і Інституту ботаніки. Попрацювавши разом, 

вони обрали десять експериментів для проведення 

на шатлі. Цей період був насичений організаційни-

ми питаннями, погодженням необхідних докумен-

тів. Мені доручили відповідати за цей проект з 

боку космічного агентства України, а з боку Ака-

демії наук за проект відповідала Єлизавета Львівна 

Кордюм. Отже, була сформована науково-дослідна 

програма космічних експериментів.

Наступним етапом був відбір фахівця з україн-

ського боку, який би міг полетіти і реалізувати ці 

експерименти. До мене підходили різні фахівці. Се-

ред них були вже підготовлені космонавти, зокре-

ма космонавт-дослідник Юрій Крикун — журна-

ліст за фахом, який проходив відбір у космонавти 

ще в радянські часи. Ми пішли іншим шляхом і ого-

лосили конкурс на відбір такого фахівця. У конкур-

сі брали участь 28 достойних претендентів, і серед 

них був Леонід Костянтинович Каденюк. 

Ще одна програма, яку вирішили включити, це 

була освітня програма. Її запропонували американ-

ські колеги, і ми дослухалися до цієї ініціативи. 

Вона виявилася досить цікавою для школярів. До 

неї з українського боку залучилися установи Мініс-

терства освіти і науки та Мала академія наук. 

Разом близько 20 тисяч школярів із України і при-

близно така ж кількість школярів у США брали в 

ній участь… Вчора, 4 грудня, ми разом із Леонідом 

Костянтиновичем проводили зустріч в Національ-

ному екологічному центрі в Києві, яка була присвя-

чена реалізації цієї освітньої програми. На зустрічі 

були присутні близько ста учнів, але найголовніше, 

що ми побачили, що наші зусилля 20-річної давнини 

не пропали даремно. Нам вдалося знайти людей, які 

тоді були школярами і брали безпосередню участь в 

освітній програмі, і ця участь відбилася у їхній по-



Леонід Каденюк — астронавт космічної 

місії STS-87. 1997 р.

Леонід Каденюк під час спільного українсько-американського експерименту з космічної біології на ККБВ «Колумбія», 

 19 листопада — 5 грудня 1997 р.

Екіпаж космічної місії STS-87, 19 листопада — 5 грудня 1997 р.

Анатолій Арцебарський, Віталій Жолобов, Павло Попович, 

Леонід Каденюк під час зустрічі в Українському центрі 

в Москві, 1999 р.

Олег Петров і Леонід Каденюк у Національному музеї Тараса 

Шевченка в Каневі під час дарування «Кобзаря», що побував у 

космосі. 22 травня 2014 р.
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дальшій долі, їхній профорієнтації, формуванні сві-

тогляду як майбутнього вченого-біолога. Зокрема 

на цій зустрічі були Денис Іванович Білик, нині кан-

дидат біологічних наук, доцент Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська академія», старший 

науковий співробітник лабораторії діагностики 

біологічних систем; Леонід Горобець, асистент 

кафедри екології та зоології Інституту біології і 

медицини Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Олександр Баранський, 

кандидат біологічних наук, керівник Астрономіч-

ної обсерваторії учнівської молоді Малої академії 

наук, старший науковий співробітник Національ-

ного ботанічного саду НАН України. Це тільки де-

кілька людей, яких ми віднайшли і які були присут-

ні на цьому заході. Але ці приклади демонструють 

велику роль проведення освітніх програм під час 

космічних місій. 

Підготовка першого космонавта України відбу-

валася в перші роки незалежності нашої країни. 

Ми не мали досвіду, по-перше, проведення таких 

міжнародних проектів, по-друге, ми вперше спів-

працювали з НАСА, по-третє, ми вперше готували 

космонавта для виконання завдань, які поставила 

Академія наук України. Нам вдалося все виконати, 

і цей проект — політ Леоніда Каденюка і виконан-

ня спільного українсько-американського експери-

менту — залишається найбільш цікавим і вдалим 

із реалізованих за всі 25 років космічних досліджень 

в незалежній Україні. Я відмічаю це, бо він викону-

вався у 1990-х роках, вже потім були і «Морський 

старт», і наземні старти та ін. 

У ході підготовки до польоту ми провели робо-

ту, щоб ця подія відзначилася в історії України. Ми 

знарядили Леоніда Костянтиновича певними атри-

бутами нашої держави — Конституцією, гербом, 

записом гімну, прапором. Крім того, з ним були 

герб Києва, портрет Миколи Кузьмича Янгеля, 

«Кобзар» Тараса Шевченка. Всі ці речі потім були 

передані в музеї із сертифікатами, що всі ці пред-

мети побували у космосі. Ми вперше провели зв’язок 

космонавта на шатлі з Президентом України та з 

учнями, які брали участь в освітній програмі. 

Я хочу відмітити, що ми ще тоді, в 1990-х роках, 

планували запустити супутник зв’язку «Либідь», і 

тоді ж ми заснували телерадіокомпанію «Либідь», 

яка повинна була висвітлювати підготовку і політ 

Леоніда Каденюка. Тут, на нашому засіданні, при-

сутні директор цієї компанії Белявенко та продю-

сер Валерія Іваненко, яку запросили тоді вести ре-

портаж. Якщо ви чули той репортаж, то тоне-

сенький голос за кадром належить саме їй. 

Тобто, у нас був комплексний підхід до підго-

товки польоту. Ми зокрема підготували й спеці-

альні годинники, яких ще не було, — вони з ембле-

матикою цього польоту. Зараз я вам продемон-

струю один із тих, які побували у космосі і який я 

зберіг. Ці годинники дали старт роботі Київського 

годинникового заводу, який зараз успішно працює. 

Були й проблеми організаційного характеру, оскіль-

ки проект проводився вперше. Зокрема й привезти 

космонавта зі Сполучених Штатів Америки. Ко-

штів не було, але були люди, які розуміли наші про-

блеми. Зокрема серед них був тодішній заступник 

директора однієї з авіаційних компаній Арон Май-

берг, з яким я домовився, щоб безкоштовно приле-

тіли в Київ і Леонід Костянтинович із родиною, і 

його дублер Ярослав Пустовий. В організації зу-

стрічі в Києві допоміг Володимир Павлович Горбу-

лін, який на той час працював уже в Адміністрації 

Президента України. Зустрічали й урядовці з Кос-

мічного агентства і мер Києва Олександр Омель-

ченко. Найголовніше, що на зустріч приїхала мама 

Леоніда Костянтиновича, і ми нашого першого 

космонавта гідно зустріли. 

На жаль, обставини складаються так, що кос-

мічна галузь України на даний час має багато про-

блем, насамперед фінансування. Цього року Кос-

мічне агентство очолив спеціаліст із Державного 

конструкторського бюро «Південне», — Дегтярен-

ко Павло Глібович. Йому вдалося вирішити окремі 

питання фінансування на наступний період, і я 

сподіваюся, що справи космічної галузі будуть дещо 

підправлені. Нагадаю, що останні 10 років ми фі-

нансувалися менш ніж на 25 %, а в таких умовах 

надзвичайно важко працювати.

Сьогодні у нас свято, вітаю всіх із цією знаменною 

подією в історії космічних досліджень в Україні! 

Виступ Л. К. Каденюка

Шановні друзі! 

Розмова про космос — досить різнотемна. Якщо го-

ворити про мій космічний політ, то тут можна 



Спільне засідання Ради з космічних досліджень НАН України і Науково-технічної ради ДКА України, присвячене 20-річчю 

польоту Леоніда Каденюка у космос. Київ, 5 грудня 2017 р. На фото: Леонід Каденюк під час виступу; академік НАН України 

Я. С. Яцків вручає Почесну грамоту Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України; радник Голови 

ДКА України Е. І. Кузнєцов вручає Подяку ДКА України професору В. Я. Березовському; генеральний директор телекомпанії «Між-

народний Слов'янський Канал» Валерія Іваненко і Леонід Каденюк

Леонід Каденюк під час урочистостей з нагоди 20-річчя його польоту у космос: у Чернігівському історичному музеї 

імені В. В. Тарновського, 15 грудня 2017 р.; у Національному університеті «Львівська політехніка», 27 грудня 2017 р.
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пригадати і мій відбір у космонавти ще в радянські 

часи, і досить потужну підготовку (у порівнянні з 

американською системою), бо нас готували як 

космонавтів-універсалів, які повинні знати все. Ми 

вивчали біологію й медицину, астрономію й астро-

фізику, геологію й екологію, — все це було. Я за ха-

рактером такий, що мені все цікаво, тому із задо-

воленням вивчав всі ці науки. Отже, певним чином 

ще під час підготовки у загін космонавтів у Зоряно-

му містечку я вже був готовий проводити біологічні 

експерименти у космосі. Начальником першого 

управління, яке займалося підготовкою космонав-

тів, був Володимир Джанібеков. Перед моїм приїз-

дом у Київ він передав мені відповідні документи, де 

було засвідчено мою підготовку з біології. У Києві 

розпочалася моя наукова підготовка до польоту…

Сьогодні, 5 грудня 2018 року, минуло рівно двад-

цять років, як відбулася посадка космічного кора-

бля багаторазового використання «Колумбія», на 

якому я здійснював політ. Трапилося це о 6 годині 

30 хв ранку за місцевим часом штату Флорида або 

о 13 год 30 хв за київським часом. Я, сидячи у кріслі 

перед цим виступом, просто пригадав ті відчут-

тя, які мене супроводжували під час повернення на 

Землю. А саме, перехід від невагомості до гравіта-

ції. Вони дуже цікаві, ці відчуття. Для мене вони 

були надзвичайним відкриттям. Кожен організм 

має свою індивідуальність, і мій також. Але під 

час цього короткого у долі секунди відрізку часу пе-

реходу організму від невагомості до гравітації у 

мене було таке відчуття, наче я звільнився від не-

вагомості, як від якогось тягаря на плечах. Це від-

чуття мене дуже здивувало. Відразу я почав сприй-

мати дійсність набагато чіткіше, ніж там, пере-

буваючи у стані невагомості. У свідомості людини 

є така модель простору, яка побудована в земних 

умовах як зоровим аналізатором, так і гравіта-

ційною вертикаллю, гравірецепторами. Ми наро-

джуємося такими, навіть не знаючи про це. Так 

ось, коли я повертався з космосу, де під час польо-

ту ця земна модель вертикальної гравітації була 

відсутня, я відчув, як підключилися гравірецепто-

ри і знову запрацювали. Я написав книгу «Місія 

Космос», де намагався це описати. Можна привес-

ти тут аналогію з налаштуванням різкості зобра-

ження у біноклі, — так і в мене після переходу з 

невагомості у гравітацію сприйняття дійсності 

стало чіткішим. Я почав відчувати рухи корабля 

«Колумбія», початок і закінчення розворотів, коли 

він увійшов у атмосферу… Серед космонавтів є 

такі, які втрачають повністю цю модель просто-

ру, коли вони перебувають у стані невагомості: 

вони сприймають низ там, куди спрямовані ноги, а 

верх там, куди спрямована голова, незалежно від 

того, як орієнтований космічний корабель. Я ста-

рався підтримувати у собі цю орієнтацію тим, що 

відмічав для себе підлогу космічного корабля як по-

чаток відліку моделі простору. Але коли я дивився 

в ілюмінатор і бачив поверхню Землі, то моя свідо-

мість моментально переключалася, і початком 

відліку одразу ж визначала поверхню Землі. Коли 

ж повертався зором у корабель, то підлога мит-

тєво ставала початком відліку моделі простору. 

Можливо, це притаманно лише моїй психіці сприй-

няття невагомості.

Під час польоту я вирішив не обмежуватися по-

ставленим українсько-американським біологічним 

експериментом і додатково проводив дослідження 

ще на дві теми: фізика стану невагомості і вплив 

невагомості на мене як на людський організм, для 

чого проводив певні вправи. 

Уже в польоті я переконався, що людина, яка ле-

тить у космос, повинна володіти великими зна-

ннями у найрізноманітніших областях науки. Тим 

більше від нього буде користі як від космонавта, і 

тим цікавіше буде йому самому. Для мене косміч-

ний простір на початку був наче величезна порож-

неча без кордонів. Потім я переконався, що він пе-

реповнений інформацією і ставить перед людством 

питання, на які потрібно знаходити відповіді тут, 

на нашій планеті. Серед них виникають і філософ-

ські питання, зокрема коли дивишся на Землю з 

космосу і розумієш, яка вона красива, то виникає 

думка, що на ній повинно бути і життя красивим. 

Але коли згадуєш, як ми живемо, то усвідомлюєш, 

яким недосконалим є наше суспільство і як ми не-

правильно живемо.

Я хотів би пригадати той час, коли я був віді-

браний для польоту і прилетів до США. Вчив до 

цього активно англійську мову, бо у школі та у вузі 

вивчав французьку. Я закінчив, окрім Чернігівського 

вищого льотного училища, ще й Московський авіа-

ційний інститут, Центр підготовки льотчиків-

випробувачів, Центр підготовки космонавтів. Тоб-
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то, у мене чотири універсальні дипломи. Хотів би 

пригадати тих людей, які супроводжували мене 

там, у Сполучених Штатах Америки, від самого 

початку. Тут у залі присутній професор Вадим 

Якимович Березовський, — я пригадую ті часи, 

коли Ви «возилися» зі мною і з Ярославом Пусто-

вим, і з В’ячеславом Мейтарчаном, водили до ліка-

рів, слідкували, як ми проходимо всі ті тести. Це 

незабутній час для мене, і я Вам щиро дякую. Для 

мене було великою честю стати учнем самої Єли-

завети Львівни Кордюм, бо у Зоряному містечку 

нас, молодих космонавтів, готували за тими екс-

периментами, які вона проводила з самого почат-

ку досліджень космосу. А космічна біологія є тут 

пріоритетною. Я вдячний Вікторові Приймі, який 

також у залі, за підготовку експериментів. Я спо-

стерігав за роботою українських і американських 

вчених, бачив, наскільки вони з повагою ставилися 

один до одного. Звичайно, інколи, як це буває у 

творчих людей, виникали спірні робочі питання, 

які вирішувала Єлизавета Львівна, яка була для 

них незаперечним авторитетом. А я себе відчував 

ланкою, що об’єднує ці дві групи учених. Саме ви-

конання експериментів для мене було дуже ціка-

вим, особливо з дослідження впливу невагомості на 

процеси фотосинтезу та на розвиток рослин. Рос-

лини рапсу мають надзвичайно стрімкий розви-

ток, — я переконався в цьому особисто, яким бурх-

ливим був її розвиток в невагомості. Тут присутні 

вчені, які знають краще за мене про вплив неваго-

мості на клітинному і молекулярному рівнях, тому 

я не буду вдаватися в деталі цієї проблеми. 

Хотів би всім, хто брав участь у експерименті, 

подякувати. Тут присутня Валерія Іваненко, яка 

провела цікавий репортаж, в якому розповіла не 

тільки про мене, але й про кожного члена екіпажу, 

про експерименти, які ми повинні були проводити. 

Був такий епізод. Коли корабель відірвався від зем-

лі, Валерія Іваненко сказала: «Вітаю маму Леоніда 

Каденюка». А я подумав, що рано вітати до орбі-

ти, ще двигуни працюють, і є небезпека вибуху ко-

рабля. Космічний корабель «Space Shuttle» (так само, 

як і «Буран») — на 90 % складається з палива — 

стартова вага близько 2000 тонн. У цьому палив-

ному баку 1.7 мільйонів літрів рідкого водню і 

близько 700 тисяч літрів рідкого кисню. Крім цьо-

го, є ще два твердопаливні прискорювачі, тому 

стартує фактично порохова бочка. Буває всяке, я 

не буду про це згадувати…

Хочу ще раз привітати всіх з цією історичною 

подією. Це було свято для всієї України та україн-

ців всього світу. Я хочу ще раз нагадати, що на 

космічному кораблі пролунав гімн України, там по-

бував наш тисячолітній тризуб, і «Кобзар» Тараса 

Шевченка. До речі, наскільки мені відомо, це була 

перша друкована книга, яка побувала в космосі. 

Колись американські астронавти брали Коран, але 

він був не в друкованому варіанті, а на металевій 

пластинці. 

Ще раз вітаю всіх зі святом, воно наше спільне!

Нарис від Н. І. Адамчук-Чалої

Космічна фітобіологія сьогодні є провідним на-

прямком сучасної біології як у галузі вирішення 

фундаментальних проблем гравічутливості рос-

лин, клітинних і молекулярних механізмів адапта-

ції рослин до умов мікрогравітації, так і у ство-

ренні контрольованих біологічних систем життє-

забезпечення людини у пілотованих польотах і роз-

робки космічних біотехнологій.

На початку 1970-х рр. в Інституті мікробіоло-

гії і вірусології Академії наук УРСР була розроблена 

теоретична база космічних біологічних експери-

ментів з організмами, які під час польоту мають 

перебувати в активному фізіологічному стані. З 

того часу актуальним стає вивчення життєді-

яльності організмів при їхньому тривалому перебу-

ванні поза межами Землі, з’ясування механізмів 

адаптації до умов космічного польоту.

Дослідження структурно-функціональних змін 

фотосинтетичного апарату B. rapa в умовах мі-

крогравітації були проведені з участю Л. К. Каде-

нюка в рамках спільного українсько-американського 

експерименту на ККБВ STS-87 під керівництвом 

члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм 

(Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН Украї-

ни) і професора Джеймса Гайкеми (США). Завдяки 

вперше проведеному комплексному аналізу форму-

вання фотосинтетичного апарату рослин «Astro-

plant» (Brassica rapa), вирощених із насіння на бор-

ту космічного корабля “Columbia” місії STS 87 

(19 листопада — 05 грудня 1997 р.), визначено, що 

рослина пристосовується до умов мікрогравітації 
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більш широким спектром змін на клітинному, суб-

клітинному і молекулярному рівнях регуляції і взаємо-

зв’язку адаптаційних механізмів рослин до дії зміни 

сили тяжіння, ніж в умовах клиностатування. 

Вперше показано, що в умовах клиностатування 

прискорюється процес диференціації клітин мезо-

філу, збільшується кількість хлоропластів в них, 

розширюється площа міжклітинного простору, 

відбувається редукція частини гран з меншою кіль-

кістю подовжених тилакоїдів, збільшується пар-

ціальний об’єм тилакоїдів строми та експонованих 

у строму нестикованих ділянок тилакоїдів гран, 

крохмалю і пластоглобул, зростає вміст кароти-

ноїдів у листках рослин. 

Нарис-спогад від Є. Л. Кордюм

Протягом першої зустрічі з майбутнім космонав-

том Леонідом Каденюком у 1996 р. я була сильно 

вражена його бажанням не лише ознайомитися із 

завданнями експерименту, але й з науковою базою, 

досягненнями та ідеями в біології, на яких грунту-

ється експеримент. Слід нагадати, що український 

космонавт-дослідник мав виконувати всю серію 

експериментів з космічної біології, яка дістала на-

зву Спільний Українсько-американський експери-

мент, СУАЕ (Сollaborative Ukrainian Experiment, 

CUE) з метою досліджень впливу мікрогравітації 

на ріст і розвиток рослин, що була рекомендована 

на основі даних експертизи НАСА досягнень в галу-

зі космічної біології рослин в Національній академії 

наук України та підготовлених спільних пропози-

цій ученими України та США. В експерименті бра-

ли участь шість установ Національної академії 

наук України — ботаніки, фізіології рослин і гене-

тики, молекулярної біології та генетики, екології 

Карпат, мікробіології та вірусології, Національний 

ботанічний сад, з боку США — п’ять університетів 

штатів Канзас, Північна Кароліна, Огайо, Луїзіа-

на, Кентуккі та Космічний центр ім. Дж. Кеннеді.

Леонід Каденюк прослухав цикл лекцій, організо-

ваних для нього в інститутах НАН України. Після 

цього почалися практичні заняття, метою яких 

було навчити Л. Каденюка визначати стан при-

ймочки, наявність на ній секрету для проведення 

запилення, збирати пилок, легко визначати його 

достатню кількість на приймочці. Ці практичні 

заняття продовжувалися в 1997 р. в університе-

тах США та в космічному центрі ім. Кеннеді. У 

США Леонід Каденюк цілком оволодів навичками 

роботи з установками для вирощування рослин, 

маніпуляції з ними, а також пристроями для хі-

мічної фіксації та заморожування зразків. Я зга-

дую, як Леонід телефонував мені декілька разів із 

США, щоб точніше визначити деякі деталі проце-

су запилення квіток, оскільки він хвилювався, що 

після запилення, яке він проводив, кількість зав’язей 

не досягала 100 %. В результаті глибокого та до-

сконалого знайомства з теорією та практикою 

біології рослин Леонід Каденюк блискуче виконав 

всі завдання на орбіті за протоколом експеримен-

ту, завдяки чому вчені одержали бездоганний ма-

теріал для наступних досліджень в лабораторіях 

України та США. Одержано принципово нову нау-

кову інформацію та оригінальні концепції й гіпоте-

зи, розроблення яких стало значним внеском у кос-

мічну біологію та позначилося на її подальшому 

розвитку.

Леонід Каденюк, перебуваючи на орбіті, під час ві-

деомосту також спілкувався з учнями України та 

США. У космічному центрі ім. Кеннеді ми мали мож-

ливість слухати це спілкування та із задоволенням і 

хвилюванням відзначали не лише його змістовні від-

повіді школярам, але й гарну англійську мову. Після 

повернення до Києва Л. Каденюк систематично брав 

участь у зібраннях, присвячених СУАЕ. Мої теплі зу-

стрічі з Л. Каденюком продовжувалися, і я завжди 

відчувала його дружнє відношення до мене та інтерес 

до справ у космічній біології.

Свої враження від професійної діяльності 

космонавта-дослідника та перебування в безмеж-

ному космічному просторі Леонід Каденюк висвіт-

лив у трьох книгах, які є незабутніми спогадами 

про першого космонавта Української держави, 

світлої та надійної людини.

З глибоким сумом ми всі сприйняли звістку 

про передчасну смерть Леоніда Костянтиновича 

Каденюка, Героя України, першого космонавта 

України, гордість України, справжнього професі-

онала, людину честі, патріота, який вперше до-

ставив на навколоземну орбіту «Кобзар» Шевчен-

ка. «Космічний політ справляє надзвичайно багато 

вражень. Але основне — це те, що все побачене, від-
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чуте й пережите в Космосі змушує по-особливому 

сприймати життя на Землі. Адже там, у Космосі, 

коли космічний корабель облітає Землю всього за 90 

хвилин, вона здається дуже маленькою і незахище-

ною, а атмосфера, фізичні властивості якої умож-

ливлюють людське існування на Землі, — то надто 

тоненький прошарок навколо неї. Коли дивишся на 

Землю з Космосу — постає бажання дбати про неї, 

берегти її природу» — розповідав Леонід Каденюк 

про свій незабутній політ...

Ще 5 грудня 2017 року ми радо вітали Леоніда 

Костянтиновича на спільному засіданні Ради з 

космічних досліджень Національної академії 

наук України і Науково-технічної ради Держав-

ного космічного агентства України, де він і наші 

колеги згадували про українсько-американський 

науковий експеримент з космічної біології з ви-

рощування рослин, який 20 років тому Леонід 

Костянтинович успішно провів на борту косміч-

ного корабля багаторазового використання «Ко-

лумбія». Завдяки його відповідальній роботі на 

орбіті вчені отримали принципово нову наукову 

інформацію, розробили на її основі оригінальні 

концепції, які стали вагомим внеском у світову 

космічну біологію та свідченням непересічності 

особистості нашого космонавта. Леонід Костян-

тинович приділяв багато часу роботі з молоддю, 

сприяв створенню Музею космонавтики в Чер-

нівцях, на своїй Батьківщині...

Україна зазнала непоправної втрати. Вислов-

люємо щире співчуття родині Леоніда Костян-

тиновича, колегам і друзям.

Редакційна колегія 
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