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В И ТО К И
Р А К Е ТО Б У Д У В А Н Н Я
В У К РА Ї Н І
акети, за різними джерела*
ми, ведуть свій початок від
так званих "вогняних стріл",
які застосовувалися ще у 13 столітті й,
напевно, мали вигляд невеликих мі*
шечків, прив'язаних до стріли звичай*
ного лука та набитих порохом [19[. Як
вони з'явилися в Європі — невідомо,
але подальший розвиток вогнепальної
зброї, яка почала розповсюджуватися
в Європі приблизно з XIV століття,
викликав розвиток і ракетної справи.
В XVI столітті з'явилася і назва "раке
та". Згідно з енциклопедичними да*
ними [4], ця назва виникла від італій*
ського слова "рокка" — "веретено".
Зменшувальна форма від цієї назви
("рочетта"), що означає "маленьке ве
ретено", започаткувала вже відому нам
назву — "ракета". В XV*XVII століттях
ракети й у Росії, і в Україні не вико*
ристовувалися, хоча є деякі свідчення
того, що запорозькі козаки викорис*
товували ракети у своїх бойових діях
під час облоги фортець. Надалі ракети
отримали широке розповсюдження у
петровські часи як піротехнічні прист*
рої, що використовувались під час фе*
єрверків. У XVIII столітті ракети та*
кого типу були звичайним явищем у
Росії й Україні, в ті часи їх викорис*
товували також і як сигнальні. Але на*
прикінці XVIII — на початку XIX сто*
ліття ракети знову починають поши*
рюватися як бойовий засіб. Це при*
звело до нового етапу розвитку раке*
тобудування.
Велику роль у розвитку ракетної
техніки на початку XIX століття зіграв
англійський військовий інженер
В. Конгрев, ім'ям якого довгий час на*
зивали бойові ракети [14, 34, 35]. Най*
більші ракети Конгрева сягали маси
від 220 до 340 кг [15]. На цей період
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припадають перші роботи з матема*
тичної теорії руху ракет [20]. Вона була
розвинута Вільямом Муром — англійсь*
ким інженером, починаючи з 1810 р.
[42, 43]. Він розглянув конкурсну за*
дачу Копенгагенського наукового то*
вариства, одним із питань якого було:
за якою траєкторією буде рухатися
тіло циліндричної форми, подібне до
вогневої ракети Конгрева, якщо воно
рухається під довільним кутом до го*
ризонту під дією вихідного струменю
полум'я. Цю задачу В. Мур розв'язав,
припустивши, що порох у ракеті го*
рить рівномірно, тобто сила руху, роз*
винута ракетою в польоті, є постійною
для безопорного середовища. Він роз*
глянув також рух ракети в середовищі,
яке чинить опір пропорційно квадрату
швидкості ракети. Надалі ракетна
справа продовжувала розвиватися від*
повідно до воєнних потреб, передусім
артилерії.
Україна, перебуваючи у складі Ро*
сійської імперії, внесла в той час ваго*
мий вклад у розвиток ракетної техні*
ки, а згодом і ракетно*космічної. Не
слід забувати, що і практичні, і теоре*
тичні здобутки в ракетобудуванні до*
сить часто визначалися тими талано*
витими вченими та інженерами, які
бралися за цю справу. І серед них було
багато вихідців з України, які свій та*
лант проявили в цій галузі науки і тех*
ніки.
дним із таких видатних інже*
нерів був вітчизняний вчений*
артилерист О.Д. Засядько (1779*1837)
[12]. Народився він у с. Лютенька
Полтавської губернії. Служив у росій*
ській армії. Герой Вітчизняної війни
1812 р. Після 1815 р. почав досліди з
використання бойових ракет. З цього
приводу він писав: "Вменяя всегда в
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священную себе обязанность быть по
возможности полезным службе..., искал
я открыть способ употребления ракет
средством зажигательным и хотя не
имел никогда случая видеть, ни же по
лучить малейшее сведение, каким обра
зом англичане их делают и в войне
употребляют, думал однако же, что
ракета обыкновенная, с должным удоб
ством приспособленная, есть то самое,
что они столь необыкновенным и важ
ным открытием высказать старают
ся; последствие сделанных мною опы
тов, совершенно оправдывая прежнее
мое о них мнение, доказало, что ра
кеты, введенные в употребление в вой
не, есть ракеты обыкновенные" [34,
с. 28*29]. Роботи О.Д. Засядька разом із
роботами Картмазова та Шільдера
сприяли розвитку ракетобудування в
Російській імперії.
О.Д. Засядько сконструював пус*
кові стійки для залпового ракетного
вогню, винайшов у 1818 р. оригіналь*
ну ракету розривної дії, розробив так*
тику бойового використання ракетної
зброї. Ракети виготовляли в піротех*
нічній лабораторії, яку було створено
в Могильові. Дальність польоту ракет,
виготовлених видатним артилеристом
та вченим, досягала 2670 м.
одальший розвиток бойових
ракет в Україні, практика ви*
готовлення і тактика їхнього викорис*
тання пов'язані з ім'ям вченого в галузі
артилерії та ракетної техніки К.І. Кон
стантинова (1818*1871) [34, 35]. Бойо*
ві ракети в Російській імперії випус*
кали спочатку в Петербурзькій ракет*
ній установі, яку було створено у 1832
році. З 1850 р. командиром цієї уста*
нови було призначено К.І. Констан*
тинова.
У 1860 р. Константинов читав офі*
церам Михайлівської артилерійської
академії курс лекцій з конструкцій і
технології виготовлення бойових ра*
кет, який було видано в Парижі окре*
мою книгою у 1861 р. Книга отримала
високу оцінку в багатьох європейсь*
ких державах. Дослідження з вдоско*
налення бойових ракет, розпочаті
Константиновим у Петербурзі, були
продовжені в Україні. Петербурзька
ракетна установа була закрита. Нато*
мість в Україні в м. Миколаєві за про*
ектом К.І. Константинова було ство*
рено ракетний завод. На цьому заводі і
проходили подальші випробування та
порівняльні досліди, що стали підста*
вою для вибору системи вітчизняних
бойових ракет [34].
Спочатку новий ракетний завод
планували побудувати поблизу Києва,
на лівому березі Дніпра. Приваблюва*
ло те, що тут був досить м'який клімат
(кліматичні умови досить сильно впли*
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вали на виробничий процес) і дешева
водяна енергія. Потім виникли й інші
міста в Україні — Чугуїв, Батурин,
Миколаїв. І все*таки найкращим міс*
цем для побудови ракетного заводу і
ракетного полігону було визнано Ми*
колаїв. Для виготовлення ракет у лис*
топаді 1861 р. з Парижа до Миколаєва
доставили нові машини. Але будів*
ництво заводу затяглося, і перша пар*
тія ракет була виготовлена на Мико*
лаївському заводі лише у липні 1871 р.
Вже у 1872 р. ракети ці були представ*
лені на Московській політехнічній
виставці. Ракети, що випускались у
Миколаєві, відрізнялися від поперед*
ніх вищою технологією виготовлення,
рівнем механізації робіт тощо. На цьо*
му ж заводі почали виготовляти і ряту*
вальні та освітлювальні ракети. Мико*
лаївський ракетний завод функціону*
вав до 1910 р. Потім виробництво ра*
кет було передано на Шостенський
пороховий завод. Бойові ракети пе*
рестали випускати в Російській імперії
від 1886 р., і основною продукцією
Миколаївського заводу стали освітлю*
вальні ракети. За час існування в Ук*
раїні ракетного заводу вдалося набути
великого досвіду з технології виготов*
лення як бойових, так і освітлюваль*
них ракет.
одночас все більшого розпов*
сюдження набували аналітичні
методи дослідження руху ракет на
основі законів динаміки Ньютона.
Серед іншого, це розв'язання задачі
про вертикальне підняття ракети (анг*
лійські вчені П.Г. Гейтс та У.Дж. Стил
(1856 р.), відома дисертація І.В. Ме
щерського "Динаміка точки змінної
маси" (1897), який навів рівняння вер*
тикального руху ракети тощо [20].
Новий етап розвитку теорії ракет*
но*космічної техніки пов'язують, як
правило, з ім'ям К.Е. Ціолковського,
передусім, з його відомою працею "Ис
следование мировых пространств реак
тивными приборами" (1903) [25]. У цій
праці наведено досить прості з сучас*
ного погляду розрахунки руху ракети
як точки змінної маси й обґрунтовано
можливість виходу людини за межі
Землі, можливість міжпланетних спо*
лучень.
е можна не згадати і внесок у
розвиток теорії ракетно*кос*
мічної техніки видатного сина україн*
ського народу, революціонера*наро*
довольця М.І. Кибальчича (1853*1881)
[26, 41]. "Впервые разработка проекта
ракетного летательного аппарата для
полета человека была начата в России
Н.И. Кибальчичем, — прославленным
народовольцемреволюционером, сыном
украинского народа" — писав В.П. Глуш
ко [23]. М.І. Кибальчич народився в
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м. Короп (нині Чернігівська область) у
родині священика Івана Йосиповича
Кибальчича. Після смерті матері про*
тягом 1859*1863 рр. перебував в с. Ме*
зень у діда Максима Петровича Іва*
ницького, де й отримав домашню ос*
віту. У 1864 р. вступив до Новгород*
Сіверської гімназії, але за наполяган*
ням батька був переведений до духов*
ного училища в цьому ж місті. І за його
ж наполяганням у 1867 р. вступив до
Чернігівської духовної семінарії. Але
юнака вабили точні науки, і, провчив*
шись два роки, він залишає духовне
училище і пориває на цій підставі
стосунки з батьком. Примирення від*
булося у 1870 р. Нагадаємо, що це не
єдиний геніальний українець, який
прийшов у науку, покинувши духовну
кар'єру. Приблизно в ті самі роки
пориває з духовною кар'єрою й інший
(видатний у майбутньому) українсь*
кий вчений Іван Пулюй. Після закін*
чення у 1871 р. гімназії Микола Ки*
бальчич успішно складає іспити до
Петербурзького Інституту шляхів спо*
лучень, але за відсутністю станових
привілегій зарахований до інституту
лише після неодноразових клопотань.
Через два роки навчання переходить
до Медико*хірургічної академії, й у
цей час знайомиться з народниками*
пропагандистами. Влітку 1875 р. пере*
буває на рідній Україні (Київщина,
Чернігівщина), розповсюджує неле*
гальну літературу. В жовтні 1875 р. за
вимогою начальника Київського жан*
дармського управління заарештова*
ний за розповсюдження нелегальної
літератури й по листопад 1877 р. його
утримують у в'язниці Лук'янівської
фортеці. У березні 1878 р. під конвоєм
переправлений до Петербурга, де
1 травня за вироком суду його відпус*
тили на поруки за недоведеністю зви*
нувачення в "злонамеренной пропа*
ганде". З 1878 р. починається найак*
тивніший і революційний, і науковий
етап життя і діяльності М.І. Кибаль*
чича. Відомо, що вже у 1880 р. він го*
ворив, що працює над проектом лі*
тального апарату. 17 березня 1881 р.
його заарештовують за участь у підго*
товці замаху на Олександра II (він ви*
готовляв бомби для метальників та
вчив їх бомбардувати). З квітня 1881 р.
М.І. Кибальчича стратили за вироком
суду.
Сидячи в одиночці тюрми депар*
таменту поліції, він домігся письмово*
го приладдя, і за декілька днів (з 20 по
23 березня) виклав свій "Проект возду*
хоплавательного прибора". Адвокат
Б.М. Герард свідчив: "Когда явился к
Кибальчичу как назначенный ему за
щитник, меня прежде всего поразило,
что он был занят совершенно иным де
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лом, ничуть не касающимся настоящего
процесса. Он был погружен в изыскание,
которое он делал о какомто воздухо
плавательном снаряде; он жаждал,
чтобы ему дали возможность написать
свои математические изыскания об
этом изобретении. Он их написал и
представил начальству"[26].
В чому ж його заслуга? В тому, що
він передбачив народження нового
напряму розвитку ракетної техніки, а
саме: пілотованих ракет. Розглядаючи
можливість створення "повітропла*
вального приладу", Кибальчич вису*
нув проблему вибору пального для
таких систем. З відомого пального він
розглянув зернистий порох, але при
цьому висунув ряд революційних для
майбутнього ракетобудування ідей.
По*перше, він запропонував викорис*
товувати "медленно горящие взрывча*
тые вещества", хоча розглянув деталь*
ніше лише зернистий порох. Але бу*
дучи впевненим у перспективності
твердого пального, тут же висловив
думку, що "не один прессованный порох
может служить для этой цели. Су
ществует много медленно горящих
взрывчатых веществ..." [26, с. 35]. М.І. Ки*
бальчич запропонував для зменшення
швидкості згорання твердого пально*
го (тут: пороху) використовувати його
у вигляді пресованих циліндрів. Він
запропонував також реактивний дви*
гун, в якому особливу увагу звертав на
необхідність щільного прилягання по*
рохового заряду до оболонки. Але го*
ловним було те, що проект Кибаль*
чича відрізнявся від усіх відомих на
той час проектів реактивних літальних
апаратів тим, що не потребував атмо*
сфери як опорного середовища, тобто
міг рухатися й у безповітряному про*
сторі.
Таким чином, Кибальчич першим
заклав в ідею літального апарата раке*
тодинамічний принцип. Причому не
на рівні фантастики, як у Ж. Верна, а
на рівні технічного проекту. Майже всі
свої положення М.І. Кибальчич су*
проводжував зауваженнями, що їх
можна втілити сучасною йому техні*
кою. Між іншим, якраз у 1880*ті з'яв*
ляється бездимний порох, який був
покладений в основу твердопаливної
ракетної техніки в XX столітті. З вико*
ристанням таких порохів у Радянсько*
му Союзі були створені реактивні сис*
теми залпового вогню, так звані "ка*
тюші", які відіграли визначну роль у
Великій Вітчизняній війні. Ракетні
твердопаливні двигуни знайшли ши*
роке застосування надалі в ракетно*
космічній техніці.
Не слід думати, що М.І. Кибальчи*
ча осяйнуло лише у в'язниці. Історик
В.О. Твардовська з цього приводу зау*

важує: "Перед близкой казнью он лишь
зафиксировал вызревшие и выношенные
идеи. Изобретая грозное оружие против
самодержавия — народовольческие бом
бометательные снаряды, Кибальчич не
мог оторваться от той созидательной
научной работы, к которой чувствовал
неодолимое тяготение" [26]. В.М. Со
кольський вказує на те, що справа на*
віть не в тому, що з сучасного погляду
в проекті Кибальчича багато недолі*
ків, і що "в том виде, как его описывал
Кибальчич, летательный аппарат во*
обще не мог быть создан" [34]. Але ті
питання, які розглянув М.І. Кибаль*
чич (забезпечення усталеності польо*
ту, застосування багатокамерних апа*
ратів, бронювання порохів, викорис*
тання вибухових сумішей, що горять
повільно тощо), забезпечили йому
пріоритет як одному з піонерів ракет*
ної техніки.
тому ж році, коли було стра*
чено Кибальчича, О.Ф. Мо
жайський отримав патент (привілегію)
на "воздухоплавательный снаряд".
Між іншим, за свідченням одного з
дослідників творчості К.Е. Ціолков*
ського, у 1862 р. "Можайский пересе
лился на Украину, где был помощником
мирового посредника и служил в Россий
ском обществе пароходства и торговли.
Повидимому, в эти годы и зародился у
него интерес к полетам на аппаратах
тяжелее воздуха — аэропланах"[16,
с. 91*92]. Реактивними двигунами для
літаків у той час займалися в світі такі
винахідники та інженери як Годдар
(1841), Т.О. Тєлєщов (1867), А.В. Евалд
(середина 1880*х), Ф. Гешвенд.
ля нас цікавим є те, що в цій
когорті видатних винахідників
був і представник України Ф. Гешвенд
(Київ) — швед за національністю [6].
У 1887 р. він запропонував так званий
"пароліт" — реактивний літальний
апарат, який як джерело енергії вико*
ристовував струмінь пари. Ф. Гешвенд
пропонував здійснювати повітряне
сполучення між Києвом і Петербур*
гом на літаку з реактивним двигуном
на керосині. Експерименти він про*
водив під Києвом (на хуторі Рибне)
[23; 40]. Він також запропонував ви*
користовувати спеціальні насадки,
проходячи через які, струмінь порохо*
вого газу захоплював би атмосферне
повітря, що підсилювало б реактив*
ний ефект. Реактивний двигун з таки*
ми насадками він описав у роботі
"Общее основание устройства возду*
хоплавательного парохода (паролет)"
(1887). В.М. Сокольський вказує, що цю
оригінальну ідею знаходимо також у
чернетках С.С. Неждамовського (1882),
і що надалі ці насадки відомі в нау*
ково*технічній літературі як "насадки
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Мело" [34]. Таким чином, у XIX сто*
літті дослідження з ракетної техніки в
Україні розвивалися в руслі най*
передовіших наукових ідей світового
рівня. Конструювали та виготовляли
бойові та освітлювальні ракети відпо*
відно до процесів озброєння та пере*
озброєння, які відбувалися в Російсь*
кій імперії. Велике практичне значен*
ня мало також те, що на території Ук*
раїни були чи не основні ракетні заво*
ди в Російській імперії. Це передусім
Миколаївський ракетний завод та
Шостенський пороховий завод, куди
було перенесено виготовлення освіт*
лювальних ракет після ліквідації у
1910 р. ракетного заводу у Миколаєві.
Ф. Гешвенд також впливав на ста*
новлення видатних вчених — пред*
ставників України. Він підтримував з
Україною, українськими вченими
дружні стосунки, друкувався в журна*
лах, що видавалися в Україні. Скажі*
мо, стаття "Самостоятельное горизон*
тальное движение аэростата (новые
формулы сопротивления воздуха и
движения азростата)" вперше була на*
друкована в журналі "Вестник опыт*
ной физики и элементарной мате*
матики", який видавався в Одесі
(1897). В статті "Давление воздуха на
поверхности, введенные в искусствен*
ный воздушный поток", надрукованій
в тому самому журналі (1898*1899),
вперше опубліковано опис аеродина*
мічної труби Ціолковського.
Відгукувався він і на праці україн*
ських вчених із близьких до нього
проблем. У 1901 р. в журналі "Научное
обозрение" він видрукував рецензію
на книгу В.К. Данилевського "Управ*
ляемый летательный снаряд", що вий*
шла друком у Харкові (1900).

століття принесло нові ус*
піхи в розробці теоретич*
них та практичних засад ракетної
техніки, і своє вагоме слово в цих на*
прямах розвитку ракетної техніки
сказали і представники українського
народу.
Певна річ, розвиток авіаційної
справи справляв відчутний вплив на
прагнення багатьох майбутніх визнач*
них вчених у галузі ракетно*космічної
техніки. Багато з них приходили в
ракетобудування через авіацію.
Україна на початку XX століття
займала провідне місце у розвитку віт*
чизняної авіації, Київ та Одесу разом
із Петербургом вважали провідними
авіаційними центрами Російської ім*
перії. В Одесі вперше в Російській ім*
перії (після польоту Можайського)
8 березня 1910 р. підняв у повітря
аероплан одесит М.Н. Єфімов. Інший
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знаменитий одесит С.І. Уточкін здійс*
нив другий (після М.Н. Єфімова) по*
літ 18 березня 1910 р. В Одесі був за*
снований один із перших в Україні та
Росії аероклуб (1908), майстерні якого
у 1912 р. перетворили в літакобудівний
завод.
Києві працював відомий кон*
структор, один із тих, хто ство*
рив перші вітчизняні вертольоти та
аероплани, перші в світі багатомоторні
повітряні кораблі, — І.І. Сікорський.
Народився він 6 червня 1889 р. в сім'ї
відомого київського вченого І.О. Сі*
корського, ординарного професора
кафедри систематичного і клінічного
вчення про нервові та душевні хворо*
би Київського університету св. Воло*
димира. В Києві він сформувався як
авіаконструктор. Свідченням тому є
велика золота медаль, якою І. Сікор*
ський був нагороджений на Москов*
ській повітроплавальній виставці за
конструкцію літака С*2. Надалі запро*
шений (1912) на посаду головного
конструктора авіаційного відділу Ро*
сійсько*Балтійського заводу, І.І. Сі*
корський створив такі всесвітньо*
відомі важкі транспортні літаки як
"Илья Муромец" (найбільший гідро*
літак у світі). Київське товариство
повітроплавання нагородило І.І. Сі*
корського золотою медаллю, а у Він*
ниці під час Першої світової війни
ремонтували та доопрацьовували літа*
ки конструкції Сікорького, розроб*
ляли нове устаткування й озброєння і
т. ін. У 1918 р. І.І. Сікорський покинув
країну, переїхавши до Франції, а потім
(1919) до США, де він організував
авіаційну фірму "Sikorsky Aircraft Cor*
poration" [33].
Києві тривалий час працював
М.Б. Делоне (учень М.Є.Жуков
ського), професор Київського політех*
нічного інституту, та його син Б.М. Де
лоне [9]. Тут активно діяли громадські
організації, наприклад, Київське това*
риство повітроплавання (1909*1916)
[10], в 1906 р. була створена повітро*
плавальна секція при механічному
гуртку КПІ, яку М.Б. Делоне перетво*
рив у 1908 р. в самостійний гурток.
Авіатори та конструктори, товариства
і гуртки, заводи створювали ті традиції
підкорення небес, які почали форму*
ватися в Україні. В ці роки почина*
ється листування К.Е. Ціолковського з
відомим київським авіатором Ф.Я. Фе
доровичем. Останній отримав освіту в
Київському політехнічному інституті,
брав участь як пілот у повітряних боях,
зацікався вченням К.Е. Ціолковського і
став його палким пропагандистом.
Надалі він і сам запропонував свою
конструкцію ракети для міжпланетних
сполучень.

У

“Пароліт” Ф. Гешвенда

М.Н. Єфімов (1881+1919)

С.І. Уточкін (1876+1916)
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І.І. Сікорський (1889+1972)

М.Б. Делоне (1856+1931)
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До 50*річчя польоту Ю.О. Гагаріна

ле цьому передували визначні
дослідження Ю.В. Кондратюка
(О. Шаргея), видатного сина українсь*
кого народу, в галузі ракетно*косміч*
ної техніки [8; 28].
У працях Ю.В. Кондратюка багато
питань ракетодинаміки знайшли своє
відображення задовго до їхнього прак*
тичного втілення. Велика кількість
його ідей продовжує живити ракетно*

А

Ю.В. Кондратюк (О.Г. Шаргей)
(1897+1942?)

космічну галузь. Трагічною була доля
цього вченого, який усе життя з пев*
них причин уникав можливості пра*
цювати в відомих ракетних установах.
Олександр Шаргей — син вчительки
Києво*Подільської гімназії Л.Л. Шар*
гей та І.Б. Шаргея (народився 9 червня
1897 р. в Полтаві) виховувався в сім'ї
А.М. Даценка — вихідця з бідних ко*
заків. Після закінчення Полтавської
гімназії він вже чітко уявляв свої
уподобання, зосередившись на проб*
лемі міжпланетних польотів. З вересня
1916 р. Олександр Шаргей починає
навчатися у Петроградському політех*
нічному інституті. В одному зі своїх
листів він писав "С 16летнего возрас
та, — с тех пор как я определил осу
ществимость вылета с Земли, дости
жение этого стало целью моей жизни" [8].
Однак через 2,5 місяці його призвали
до діючої армії. Потім сталися події
1917 р., і прапорщик О.Шаргей після
служби на Кавказькому фронті (1917)
перебуває примусово протягом де*
кількох тижнів у Добровольчій армії.
Надалі О. Шаргей опиняється в Пол*
таві (травень 1918), а потім у Києві
(1918*1919). Тут і написана його перша
наукова праця "Тем, кто будет читать,
чтобы строить", яка побачила світ
лише у 1964 р. Десь у 1920*1922 рр.,
щоб запобігти будь*яких ускладнень у
зв'язку з тимчасовим перебуванням
(хоч і примусовим) у Добровольчій ар*
мії, він прийняв
чуже ім'я та прі*
звище (вже по*
мерлої людини)
Георгія Кондра*
тюка, змінивши
лише ім'я Георгій
на Юрій. Надалі
Ю.В. Кондратюк
(О.І. Шаргей) так і
прожив усе життя
під чужим прізви*

Схема польоту космічного корабля до Місяця
(“траса Кондратюка”)
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щем. У 1925 р. він завершив рукопис
"О межпланетных путешествиях",
який після переробки вийшов у ви*
гляді книги "Завоевание межпланет*
ных пространств" (1929) у Новосибір*
ську [25]. З 1930 по 1932 рік Конд*
ратюк був заарештований за наклеп*
ницьким звинуваченням, засуджений
до ув'язнення, яке було замінене на
адміністративне заслання до західного
Сибіру. З 1932 р. почав працювати над
проектом потужної вітроелектростан*
ції у Криму. У 1933 р. відбулася його
зустріч з Корольовим, який запропо*
нував Кондратюку роботу в нещодав*
но створеній організації ГВРР (ГИРД —
группа изучения ракетного движе*
ния). Але Кондратюк відмовився.
Можливо це було пов'язано з необхід*
ністю постійно перебувати під конт*
ролем певних органів, які могли ви*
крити зміну прізвища. Коли почалася
війна, Кондратюк записався в опол*
чення і загинув у лютому 1942 р. по*
близу с. Кривцово Орловської області.
Не торкаючись винаходів і новіт*
ніх засобів, розроблених Ю.В. Конд*
ратюком в інших галузях техніки,
вкажемо на основні результати його
досліджень з ракетно*космічної техні*
ки, ракетодинаміки.
Відомо, що основна формула ра*
кетодинаміки стала відома широкому
загалу після публікації в журналі "На*
учное обозрение" статті К.Е. Ціолков*
ського "Исследование мировых прост*
ранств реактивными приборами" [39].
Продовження матеріалів цих дослід*
жень було опубліковане в журналі
"Вестник воздухоплавания" (1911*1912).
Але з цими працями О. Шаргей не був
знайомий, тому основну формулу руху
ракети він вивів самостійно, іншим
способом, відмінним від способу,
використаного К.Е. Ціолковським.
Ю.В. Кондратюк застосував спосіб
граничного переходу від дискретного

Схема Ю.В. Кондратюка щодо використання дзеркал+
концентраторів для використання сонячної енергії
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викидання маси. Він отримав формулу
у вигляді V = U ln (M0/M), де М0 —
початкова маса ракети, М — кінцева
маса ракети, U — швидкість вихідних
газів із сопла, V — досягнута швид*
кість ракети. О. Шаргей приходить до
висновку про необхідність багатосту*
пеневої ракети. Далі він слідом за
Ціолковським робить висновок про
необхідність використання киснево*
водневого пального для того, щоб
можна було за рахунок збільшення
його калорійності набагато (в сотні
разів) зменшити співвідношення по*
чаткової і кінцевої мас космічної ра*
кети. Він наводить також схему і опис
чотирьохступеневої ракети.
Точну характеристику того, що
зробив Ю.В. Кондратюк у своїй руко*
писній праціще у 1917*1919 рр., дав
В.П. Глушко, видатний вітчизняний
вчений в галузі космічного ракетобу*
дування. Він відзначив, що в цій праці
Ю.В. Кондратюк "дал схемы и описание
четырехступенчатой ракеты на кисло
родноводородном топливе, камеры сго
рания двигателя с шахматным или
иным расположением форсунок окисле
ния и горючего, параболоидального соп
ла, турбонасосного агрегата для подачи
топлива, регуляторов, системы управ
ления ракетой от гироскопов с приво
дом на поворотную выходную часть
сопла и применением плавающих гиро
скопов". В цій роботі Ю.В. Кондратюк
також запропонував "использовать со
противление атмосферы для торможе
ния ракеты при спуске с целью экономии
топлива, для экономии энергии при по
летах к небесным телам выводить кос
мические корабли на орбиту их искус
ственного спутника, а для посадки на
них человека и возвращения на корабль
использовать небольшой взлетнопоса
дочный аппарат, отчаливаемый от ко
рабля" [7].
Нагадаємо, що саме розробка аме*
риканцями схеми польоту при висадці
на Місяць з самого початку зіткнулася
з певними труднощами. Якби косміч*
ний корабель спочатку б "прилунив*
ся", то, щоб потім стартувати з по*
верхні Місяця, необхідно було б ство*
рити ракету зі стартовою масою понад
5000 т (це при масі космічного корабля
у 70 т). Тому ця проблема вимагала
нових підходів. Зрештою, прийняли
схему, запропоновану Джоном Хубол
том, співробітником НАСА, за якою
корабель виводили на навколомісячну
орбіту, а потім астронавти спускалися
на Місяць у модулі, який відділявся, з
наступним поверненням його до
орбітального блоку [8].
Це і є схема, запропонована Ю.В. Кон*
дратюком ще в його наукових блок*
нотах 1917 р.
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Великого значення при вирішенні
проблеми космічних польотів Конд*
ратюк надавав проблемі дії приско*
рень на організм людини, визначенню
допустимих перевантажень при кос*
мічному польоті. Вирішенню цієї
проблеми приділяли увагу відомі спе*
ціалісти з ракетно*космічної техніки
якув нашій країні (К.Е. Ціолковський,
Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк), так і за
кордоном (Г. Гансвиндт, Г. Оберт,
Р. ЕноПельтри). Але, як свідчать дос*
лідники наукової спадщини Юрія
Кондратюка, найповніше цю проб*
лему розкрито і вивчено в працях
Ю.В. Кондратюка, Ф.А. Цандера та
К.Е. Ціолковського [8; 21].
Як приклад, можна вказати на те,
що ідея, висунута Ю.В. Кондратюком
ще в 1917*1919 рр. щодо використання
спеціальних ложементів, які щільно
облягають тіло, покладена в практику
пілотованих польотів. Відомо, що при
старті в космос та спуску на Землю
екіпаж космічного корабля розміщу*
ється в спеціальних кріслах — ложе*
ментах, що точно відтворюють форму
тіла [8].
В ці ж роки Ю.В. Кондратюк ви*
суває низку ідей щодо використання
сонячної енергії. Він пропонує розта*
шувати космічні кораблі на орбіті
Місяця і, використовуючи сонячну
енергію, видобувати пальне з місячних
порід. Для ефективнішого викорис*
тання сонячної енергії він запропо*
нував дзеркала*концентратори на ко*
раблі і системи таких дзеркал на орбі*
тах штучних супутників. Він вважав,
що такі системи можна використати
для впливу на клімат планети, освіт*
лення планет, вирішення питань сиг*
налізації тощо.
У розробці теорії багатоступневих
ракет Ю.В. Кондратюк просунувся
далі за відомого дослідника амери*
канця Р.Х. Годдарда. Важливим і но*
вим моментом у творчості Ю.В. Конд*
ратюка було те, що він запропонував
використовувати як пальне для ракет
деякі метали з високою теплотою
згорання, металоїди та їхні водневі
суміші (наприклад, такі елементоорга*
нічні сполуки як бороводні). З ра*
кетного пального, запропонованого
Кондратюком, використовують у кос*
мічній техніці алюміній (до 15*20%
загальної маси заряду твердопаливних
двигунів). І хоча використати енерге*
тичні можливості металів у ракетних
двигунах досить складно в силу пев*
них причин, зокрема й технологічних,
цей напрямок використання нових
видів ракетного пального має добрі
перспективи. Використовують також
рідкі металоорганічні сполуки (три*
етилалюміній, триетилборан тощо,

диборан (вказаний Ю.В. Кондратю
ком) у сполученні з фторовмісними
окисниками), що дозволяє отримати
ефективне пальне для рідинно*реак*
тивних двигунів спеціального призна*
чення.
Ю.В. Кондратюк також виконав
важливі траєкторні дослідження, оці*
нюючи які, професор Вєтчінкін зау*
важив, що "динамику взлета ракеты"
Кондратюк дослідив "с наибольшей
полнотой сравнительно со всеми други
ми авторами" [8]. Ю.В. Кондратюк
передбачив те, що зараз у сучасній
космонавтиці іменують як гравітацій*
ний або пертурбаційний маневр. Це
маневр у сфері дії тієї чи іншої пла*
нети, який за рахунок використання
гравітаційного поля дозволяє зміню*
вати траєкторію космічних апаратів,
економлячи таким чином пальне.
Вперше такий маневр здійснили у
1959 р. при польоті радянської ав*
томатичної станції, що сфотографу*
вала зворотний бік Місяця. Пізніше
(незалежно від Кондратюка) детальну
теоретичну розробку цієї ідеї викорис*
тав Ф.А. Цандер. Ю.В. Кондратюк
висловив також пропозиції щодо
використання електростатичних сил
для створення тяги, які реалізуються
зараз при розробці електростатичних
космічних двигунів.
Розглянув Ю.В. Кондратюк і проб*
лему теплового захисту космічного
апарата при переміщенні в атмосфері
та запропонував конструкцію спуск*
ного апарата, назвавши серед покрив*
них матеріалів і матеріали з графіту.
Нині матеріали для абляції (теплового
захисту) є композиціями на основі
вугільних та графітових компонентів.
Ю.В. Кондратюк перший навів
формулу, яка враховує вплив ваги
баків для пального та кисню на
загальну вагу ракети і довів, що ракета
повинна скидати або спалювати свої
баки під час руху, щоб вийти на межі
земного тяжіння, він висунув пропо*
зицію робити крилаті ракети, щоб
літати у повітрі, чим випередив усіх
закордонних вчених (а в Росії —
Ф.А. Цандера, оскільки в рукописі
Ю.В. Кондратюка ця ідея з'явилася
раніше, ніж виступ Ф.А. Цандера на
теоретичній секції Московського то*
вариства любителів астрономії у груд*
ні 1923 р.); він перший, хто обґрун*
тував детальне обладнання проміжної
бази між Землею та іншими планетами
з її ракетно*артилерійським постачан*
ням і т. ін.
Ю.В. Кондратюк — це епоха в нау*
ковому розвитку ракетно*космічної
техніки. Після виходу з друку книги
"Завоевание межпланетных прост*
ранств" (1929) його ім'я стало широко
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До 50*річчя польоту Ю.О. Гагаріна

відомим у всьому світі. В німецькому
авторитетному виданні "Журнал авиа*
ционной техники и моторного дела"
з'явилася рецензія, в якій автор писав:
"Среди всех появившихся до настоящего
времени работ по ракетному вопросу и
особенно по комплексной проблеме кос
мических полетов книга Кондратюка
занимает особое место, поскольку ав
тор написал брошюру действительно
изобилующую новыми идеями" [8]. Про*
фесор Вєтчінкін, який рецензував цю
книгу, писав, що Ю.В. Кондратюк
"представляет из себя крупный та
лант", і порівнював його з К.Е. Ціол*
ковським та іншими видатними дос*
лідниками. Наш сучасник, відомий
російський академік Б.В. Раушенбах,
оцінюючи внесок Кондратюка з пози*
цій накопиченого досвіду ракетно*
космічної галузі і від себе як безпосе*
реднього розробника такої техніки,
писав: "На рубеже XIX и XX столетий
на научном горизонте возникает ги
гантская фигура К.Э. Циолковского ...
Ф.А. Цандер и Ю.В. Кондратюк принад
лежат к следующему поколению пионе
ров ракетной техники. В их работах
относительно большой объем занимают
вопросы технической реализации косми
ческих программ... Если для Цандера ха
рактерна глубокая проработка отдель
ных, важнейших по его мнению, воп
росов, то Кондратюк оставил нам ме
нее детальные изыскания, но охватыва
ющие более широкий круг вопросов.
В его работах чувствуется желание
достигнуть нужных результатов прос
тейшими средствами, а следовательно
в кратчайшие сроки... Его работы охва
тывают практически все стороны кос
мической техники, которые могли быть
предвидены в начале текущего столе
тия, он не дает систематического из
ложения и решения своих задач... а "вы
хватывает" отдельные вопросы, отно
сительно которых у него возникают
опасения, что они станут узловыми при
практической реализации его проекта"
[28].
ахоплення повітроплаванням,
ідеями підкорення космосу,
міжпланетними сполученнями в 1920*
ті роки в тодішньому СРСР було на*
стільки сильним, що набувало форм
інституціоналізації як громадської,
так і державної. В Москві 1924 р. було
створене Товариство вивчення між*
планетних сполучень, 20 квітня відбу*
лися його організаційні збори. Почес*
ним членом обрали К.Е. Ціолковсь
кого, а головою товариства — Г.В. Кра
марова. Були започатковані й секції:
науково*дослідна (реактивна), науко*
во*популярна та літературна [17]. Ідею
створення такого товариства висунув
Ф.А. Цандер.
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акі товариства почали створю*
вати і в інших великих центрах,
передусім у Ленінграді та Києві. Ваго*
му роль у створенні такого товариства
в Україні відіграв відомий математик,
академік Д.О. Граве. Його зацікавле*
ність космосом була не випадковою.
Ще на засіданні фізико*математич*
ного відділення УАН 15.05.1921 р. було
прийняте рішення відкрити лаборато*
рію експериментальних досліджень з
натуральної філософії, один із відділів
якої (макрокосмічний) мав вивчати
сили, що діють у міжпланетному про*
сторі. Однією з перших постала задача
вивчення електромагнітного поля,
джерелом якого є Сонце [37]. Дослід*
ник творчості Д.О. Граве, В.М. Урбан
ський, називає Ю.В. Кондратюка та
О.Я. Федорова серед учасників його
школи. Знайомий був Ю.В. Кондра*
тюк і з відомим українським вченим*
математиком, академіком М.П. Крав
чуком, репресованим у 1937 р., і якого,
як свідчить книга М.П. Сороки, дуже
вже розпитували при арешті про особу
Ю.В. Кондратюка. Цікаво, що Граве в
одній зі своїх статей (яка стала відо*
мою зараз завдяки пошуку В.М. Ур*
банського) розглядає міжпланетний
простір як джерело електричної енер*
гії. Ці ж ідеї про утилізацію сонячної
енергії ми знаходимо й у Ю.В. Конд*
ратюка ще у 1917 р. в його записнику.
В квітні 1925 р. понад 70 вчених та
інженерів об'єднались у Києві в Гурток
для вивчення світового простору при
секції винахідників Асоціації інжене*
рів та техніків (керівник О.Я. Федоров).
23 серпня цього року цей гурток був
перетворений у відповідне товариство.
Створено Наукову раду, головою якої
став Д.О. Граве, заступником — ака*
демік Б.І. Срезнєвський, членами ради
були Є.О. Патон, А.В. Круковський,
В.Г. Шапошников. У роботі ради брали
участь К.К. Сімінський та інші відомі
вчені [37]. Звертаємо увагу на те, що
такі товариства вивчення міжпланет*
них сполучень, світового простору бу*
ли відкриті в Європі пізніше. Скажімо,
в Австрії таке товариство виникло у
1926 р., в Німеччині — у 1927 р.
В Києві згадане товариство про*
вело (19 червня 1925 р.) виставку, якою
керували Д.О. Граве та О.Я. Федоров.
Одним із відділів виставки був між*
планетний. На ньому демонстрували
проект атомно*ракетного космічного
корабля інженера О.Я. Федорова. За
даними В.М. Урбанського це була
"трехметровая модель корабля, описа
ние корабля, чертежи, разрез корабля
по длине, машинное отделение, термо
регуляторы. Технические характерис
тики корабля следующие: длина 60 м,
диаметр 8 м, экипаж 6 человек, вес

Т

80 тонн. Для движения — электрохи
мическая энергия. Скорость от 0 до
1000 км/ч, а далее 25 км[с. Взлет на
крыльях винтомоторных установок: две
сверху и одна впереди. После выхода в
космос крылья и моторные установки
убирались и начинали работать дюзы.
Наличие солнечных двигателей давало
возможность летать на корабле не
только в Солнечной системе, но выхо
дить за ее просторы" [37]. Перед по*
чатком виставки (14 червня 1925 р.)
Д.О. Граве звернувся з привітанням до
гуртків з дослідження та завоювання
світового простору, яке було опубліко*
ване (в скороченому варіанті) Ціол*
ковським у його монографії 1927 р.
[38]. К.Е. Ціолковський радо вітав такі
товариства, надавав їхньому розвитку
великого значення. Інтерес Ціолков*
ського до того, що робилося в Україні
в галузі ракетно*космічної техніки, її
використанні для підкорення світово*
го простору був не випадковим. Мало
хто знає, що був час, коли Ціолковсь*
кий висловив бажання продовжувати
свою роботу, свої дослідження на
теренах України.
Вже згадувалось, що К.Е. Ціолков*
ський підтримував дружні стосунки з
О.Я. Федоровим, знав він і Д.О. Граве.
Останній свого часу організував другу
кафедру прикладної механіки в УАН,
на яку планували запросити К.Е. Ціол
ковського. Геометричному Інституту
УАН було доручено прорецензувати
праці К.Е. Ціолковського. Готували
документи до обрання його дійсним
членом УАН за кафедрою прикладної
механіки, вирішували практичну сто*
рону питання [37].
7 серпня 1920 р. К.К. Сімінський (за
погодженням з Д.О. Граве) на засіданні
Київського Губраднаргоспу доповів
про бажання К.Е. Ціолковського пе*
реїхати до Києва. Зараз важко з'ясува*
ти всі причини, що спонукали до
цього кроку видатного вченого, але не
слід забувати, що це був 1920 р. Перед
цим (жовтень 1919 р.) К.Е. Ціол*
ковський втратив сина (І.К. Ціолков*
ського). 17 листопада того ж року його
заарештувала Надзвичайна Комісія
(звільнений 2 грудня 1919 р.). Крім
того, у нього значно погіршився мате*
ріальний стан, оскільки йому припи*
нили виплачувати жалування у зв'язку
з непереобранням членом*змагаль*
ником Соціалістичної академії сус*
пільних наук. Можливо, ці події разом
з іншими вплинули на прагнення
К.Е. Ціолковського підшукати місце
проживання, яке забезпечило б йому і
плідну наукову діяльність, і мате*
ріальні статки, і душевний спокій [30]
та спонукали його до переговорів з
українськими науковцями та пред*
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З історії ракетно*космічної техніки

нням передати "все материалы... по
вопросам строительства дирижаблей,
а также те задания, какие в этом на
правлении исходят из главного управ
ления Красного Воздушного Флота".
Основною мотивацією було те, що
вони необхідні для продовження робіт
К.Е. Ціолковського. Далі повідомлено,
що Калузький ГРНГ бере К.Е. Ціол*
ковського "под особую опеку в смысле
содействия его работам" [18]. Між ін*
шим, після цих подій почалася реаль*
на підтримка досліджень К.Е. Ціол*
ковського.
ле навіть не перебуваючи в
Києві, не проживаючи в Украї*
ні, К.Е. Ціолковський та його праці
справляли великий вплив на спряму*
вання багатьох наших співвітчизників.
У цьому плані показовою є доля
конструктора ракетно*космічної тех*
ніки, академіка В.П. Глушка [29]. На*
родився він у вересні 1908 р. в Одесі.
Ще з дитинства після знайомства з
романами Ж. Верна "С Земли на Луну"
та "Вокруг Луны" "захворів" небом,
космосом. У своєму автобіографіч*
ному нарисі він писав: "Стало ясно,
что осуществлению этих чудесных
полетов я должен посвятить всю свою
жизнь без остатка" [29]. В Одесі
Глушко став членом відділення "Рос*
сийского Общества любителей ми*
роведения", познайомився з творами
К.Е. Ціолковського і під враженням від
прочитаного 26 вересня 1923 р. від*
правив йому листа. К.Е. Ціолковський
відповів закоханому в космос хлопцю і
надалі висилав йому свої праці. В цей
час В. Глушко займається спостереж*
ною астрономією, пише книгу "Проб*
лема эксплуатации планет", яка отри*
мала схвалення відомого популяри*
затора науки Я.І. Перельмана та почес*
ного академіка АН СРСР М.О. Моро
зова. Книга ця в світ не вийшла. Пер*
шу публікацію В. Глушка присвячено
темі міжпланетних польотів і назива*
лась "Завоевание Землей Луны"(1924)
В цій праці В. Глушко критично роз*
глянув сенсаційне повідомлення про
те, що ракета Годдарда готується до
польоту на Місяць. Надалі почина*
ється період життя В.П. Глушка, пов'я*
заний з навчанням у Ленінградському
університеті та подальшою роботою в
провідних наукових ракетних центрах
СРСР. Між іншим, не останню роль
(на наш погляд) в тому, що В. Глушко
виїхав вчитися до Ленінградського
університету, зіграло і те, що Україна в
1920*ті роки вибрала шлях знищення
університетської освіти, перетворення
університетів у педагогічні заклади —
інститути народної освіти, що, без*
сумнівно, негативно вплинуло на роз*
виток наукових досліджень.

А

К.Е. Ціолковський (1857+1935)

ставниками влади. Губревком м. Киє*
ва прийняв позитивне рішення з цього
приводу, ухваливши: "Согласиться с
мнением по сему вопросу с Научно
Техническим Отделом Губсовнархоза и
предложить последнему предоставить
средства Циолковскому как для пере
возки в Киев моделей, так и на личные
нужды его" [2; 18]. 16 вересня 1920 р.
науково*технічна рада Київського
губраднаргоспу (ГРНГ) повідомила
Калузький губраднаргосп, що рада
розглянула прохання О.Я. Федорова,
"действующего по уполномочению"
К.Е. Ціолковського, "о способствова
нии тов. Циолковскому к переезду на
жительство в Киев" [30]. Далі пові*
домлено, що рада порушила це клопо*
тання перед президією Київського
губраднаргоспу "ввиду выраженного
тов. Циолковским желания переехать в
Киев на жительство, о вызове его в
Киев для личного доклада... и для исполь
зования его изобретений..." [3, 18].
Представник Київського ГРНГ, вже
відомий нам О.Я. Федоров відвідав десь
близько 21 вересня К.Е. Ціолковського,
"с разрешением на целый вагон для
переезда" вченого з родиною до Ки*
єва. 10 жовтня 1920 р. президія Київ*
ського ГРНГ звернулась до президії
Калузького ГРНГ з телеграмою, в якій
містилося прохання "оказать содей
ствие ... к приезду в Киев изобретателя
с семьей и моделями, выдать им удо
стоверение, ограждающее от рекви
зиции и конфискации в пути и сообщить
Циолковскому предложение выехать не
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позже трех дней по получении денег из
Киева..."[18]. Ось тут у Калузі і проки*
нулися. Спочатку в ГРНГ керівнику
справами доручено "срочно выяснить и
доложить, кто Циолковский, и в чем
должно выражаться наше содействие
ему". Також запропонували запросити
К.Е. Ціолковського для переговорів у
Калузький губраднаргосп. Все робили
терміново, і вже 25 жовтня до Києва
надійшла телеграма такого змісту:
"Вызванный переговоров изобретатель
Циолковский выезжать временно Киев
отказался. Состояние здоровья. Денег
просил не высылать. Возможную под
держку окажем здесь" [37]. Як пише
В.М. Урбанський: "Так была уничто
жена идея организации кафедры при
кладной механики и соответствующих
учреждений (институт, лаборатории)
под руководством К.Э. Циолковского в
Украинской Академии наук" [37]. Але як
відлуння подій, ще 29 січня 1921 р.
рада Калузького товариства вивчення
природи та місцевого краю просила
науково*технічну раду Київського
ГРНГ повідомити (за дорученням
К.Е. Ціолковського) "каковы условия
осуществления изобретений" вченого —
"постройка металлического дирижабля
и средства, имеющиеся у научнотех
нического совета (материалы, инст
рументы, оборудование, заводы, рабо
чие, технические силы и, главным об
разом, кредит, отпущенный государст
вом" [18]. Але вже 9 квітня 1921 року.
технічна рада Калузького ГРНГ звер*
нулась до Київського ГРНГ з проха*
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До 50*річчя польоту Ю.О. Гагаріна

На засіданні Державної комісії Головний конструктор С.П. Корольов
доповідає про готовність КК "Восток" до польоту. Зліва від нього —
Президент АН СРСР, керівник космічних програм М.В. Келдиш,
справа — Голова державної комісії К.М. Руднєв
і головком ракетних військ К.С. Москаленко;
у профіль перший зліва — головний конструктор двигунів В.П. Глушко, на
передньому плані — головний конструктор скафандра і крісла С.М. Алексєєв

ма секціями, зокрема науково*дослід*
ною, літальною тощо. В групу студен*
тів*механіків, що займалась планериз*
мом, входив і С.П. Корольов. Частими
гостями тут були Д.О. Граве, Б.М. Де
лоне та інші відомі вчені. Восени 1926
року у зв'язку зі зміною місця роботи
вітчима С.П. Корольов переїздить до
Москви. В Москві й перетнулися
шляхи С.П. Корольова та В.П. Глушка.
Період кінця 1920*х — початку
1930*х років для ракетної галузі був
досить складним. Не слід забувати, що
країна перебувала в стані індустріа*
лізації. Була потреба у вирішенні пев*
них нагальних практичних завдань,
тому проблему міжпланетних польотів
розглядали більше як теоретичну, як
справу далекого майбутнього. Була в
1920*ті роки лише одна державна ус*
танова, яка і стала першою радянсь*
кою ракетною науково*дослідниць*
кою та дослідно*конструкторською
організацією з розробки ракетних
двигунів та ракет. Вона була створена у
1921 р. і отримала назву Газодина*
мічної лабораторії (ГДЛ). Засновник і

цей час починався і творчий
шлях іншого вихідця з Украї*
ни, видатного вченого в галузі ракет*
но*космічної техніки С.П. Корольова.
С.П. Корольов народився в Житомирі.
За тодішнім суспільним ладом Коро*
льов був вихідцем з українських коза*
ків. Усі його діди та прадіди значилися
реєстровими козаками. В паспорті
батька матері Сергія Корольова (Ми*
коли Яковича Москаленка) значилося
"Козак міста Ніжина" [32]. Сімейне
життя у матері С.П. Корольова з чо*
ловіком (П.Я. Корольовим) не скла*
лося, і з двох років С. Корольов жив у
Ніжині у своєї бабусі. Там вперше
малим хлопчиком він побачив політ
відомого авіатора Уточкіна. Про цю
подію в своєму житті він потім згаду*
вав, як про таку, яка визначила його
потяг до неба. У 1914 р. сім'я Моска*
ленків (батьків матері С. Корольова)
переїхала до Києва з Сергієм. У 1917 р.
сім'я (мати вийшла заміж за інженера
Г.М. Баланіна, чудову людину, з яким
С. Корольов зразу знайшов спільну
мову) переїхала до Одеси. Він ходив
тими ж вулицями і той самий час, що і
В. Глушко, але доля звела їх значно піз*
ніше для спільної праці. Тут, в Одесі,
С. Корольов захопився планеризмом,
весь час проводив в авіаційному заго*
ні. Ще юнаком С. Корольов брав ак*
тивну участь у діяльності Товариства
сприяння авіації повітроплаванню Ук*
раїни й Криму, створював власні кон*
струкції планерів, розробив проект
сухопутного безмоторного літака.
Проект і креслення були визнані до*
цільними і відправлені до Харкова для

керівник її М.І. Тихомиров разом з
В.А. Артем'євим здебільшого розроб*
ляли бойові реактивні снаряди. У 1924
році ГДЛ було переведено з Москви до
Ленінграда. Підпорядковано її Воєн*
но*дослідному комітету при Реввоєн*
раді СРСР. В.П. Глушко був прийнятий
до ГДЛ 15 травня 1929 р. і конструював
рідинні реактивні двигуни. У 1931 р.
В.П. Глушко запропонував вперше
пальне, яке саме спалахувало, і кар*
данну підвіску двигуна з насосними
агрегатами [24; 29]. Перший РРД під
назвою ОР*1 було спроектовано у 1930
році, а побудовано — в 1930*1931 рр.
Вершиною досягнень того часу став
двигун ОР*52, створений під керів*
ництвом В.П. Глушка. За проектами

У
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Юрій Гагарін та Сергій Корольов на відпочинку в Криму

затвердження. Керував гуртками пла*
неристів. У 1924 р. після закінчення
Одеської профтехшколи вступив до
Київського політехнічного інституту.
Між іншим, один із дослідників жит*
тєвого шляху академіка Кравчука на*
водить дані, які свідчать про те, що ос*
танній зіграв позитивну роль у вирі*
шенні питання про прийом С.П. Ко*
рольова до КПІ, коли виявилося, що
йому не вистачило декількох місяців
трудового стажу [36].
Тут, у Києві, на механічному фа*
культеті С. Корольов опанував авіа*
ційну справу, слухав блискучі лекції
Г.Г. де Метца, К.К. Сімімського та ін*
ших. При КПІ працювало авіаційне
науково*технічне товариство з багать*
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З історії ракетно*космічної техніки

вченого розробляли й виготовляли у ці
роки також експериментальні рідинні
ракети серії РЛА (реактивні літальні
апарати).
В 1930 р. (восени) були створені
два громадські осередки: московська
та ленінградська групи вивчення
реактивного руху (ГВРР). С.П. Коро
льов, який у грудні 1929 р. захистив
диплом і отримав на початку 1930 р.
кваліфікацію інженера*аеромеханіка,
під впливом знайомства з Ф.А. Цан*
дером входить до МосГВРД. Влітку
1932 р. Корольова призначено на*
чальником ГВРД, він же і розробив
чітку структуру цієї організації. Од*
нією з чотирьох бригад керував сам
С.П. Корольов. 21 вересня 1933 р. Га*
зодинамічну лабораторію і МосГВРД
об'єднали в єдиний Реактивний нау*
ково*дослідницький інститут (РНДІ).
Між іншим, бригадою керував теж
виходець з України Ю.А. Побєдоносцев,
який спочатку працював у ЦАГІ, а
потім був запрошений Корольовим до
ГВРД і зайнявся ракетобудуванням.
Ракетний інститут було створено у
Москві, і туди ввійшли і співробітни*
ки Ленінградського ГВРД, серед них і
В.П. Глушко. У 1933*1938 рр. В.П. Глуш
ко і С.П. Корольов співробітничали у
цьому інституті. В.П. Глушко створив
тут цілу серію реактивних двигунів
(від ОР*53 до ОР*102) [19; 31]. Один із
його найвідоміших двигунів ОР*65
надалі був встановлений на ракето*
плані РП*318 та безпілотній крилатій
ракеті з індексом 212, які сконструйо*
вані під керівництвом С.П. Корольова.
В 1939 р. підрозділ, яким керував В.П.
Глушко, виділився з РНДІ в самостійну
групу при Московському авіаційному
моторобудівному заводі, а з 1941 р.
група Глушка перетворена в Дослідно*
конструкторське бюро (ДКБ) по РРД.
За клопотанням В.П. Глушка на робо*
ту в це ДКБ направили С.П. Корольова.
З 1942 по 1946 рр. він був заступником
головного конструктора ДКБ з льот*
них випробувань.
Практично, значну частину свого
творчого шляху вони пройшли поряд.
В.П. Глушко, згадуючи про це, писав:
"Еще в РНИИ нас связала преданность
любимому делу и взаимная заинтересо
ванность в сотрудничестве, так как
под его руководством разрабатывались
летательные аппараты, а под моим —
двигатели для них".
ці роки в Україні розвивається
реактивне двигунобудування,
яскравим представником якого є
Архип Михайлович Люлька — творець
першого вітчизняного реактивного
двигуна. Виходець з невеличкого села
Саварка Київської області, Архип
Люлька перші ази науки пройшов у

В.П. Глушко (1908*1989)
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відомого українського математика,
академіка М.П. Кравчука, який деякий
час працював у Саварці вчителем [36].
Зустріч з М.П. Кравчуком вплинула на
вибір життєвого шляху А. Люлькою. За
порадою академіка, А.Люлька закінчує
Київський політехнічний інститут, у
1931 р. починає працювати на Хар*
ківському турбогенераторному заводі.
Надалі був рекомендований у спеці*
альну конструкторську групу при Хар*
ківському авіаційному інституті. Роз*
робив теорію і методику побудування
висотних і швидкісних характеристик
повітряно*реактивного двигуна, об*
ґрунтував доцільність його застосу*
вання на літаках. Підтримав його
пошуки відомий український учений у
галузі гідродинаміки та турбомашин
академік Г.Ф. Проскура. А.М. Люльку
надалі перевели до Ленінграда, де він
втілив свою мрію. Наприкінці 1930*х
років обґрунтував ідею двоконтурного
турбореактивного двигуна РД*1. Він
розробив і схеми двигуна з додатковим
згоранням пального в реактивному
соплі, те, що зараз називають "ТРД з
форсажем". Також і перший турбо*
реактивний двигун в СРСР було ство*
рено А.М. Люлькою[14; 22].
ісля Великої Вітчизняної вій*
ни постала проблема ракетної
зброї як засобу створення безпечного
існування держави. Початок нової
ракетної ери був спричинений тим,
що поява ракет бойової дії (ФАУ*2) у
Німеччині довела необхідність ракет*
ної зброї для захисту держави. Найін*
тенсивніше цей напрямок досліджень
та практичне їх втілення починає
розвиватися в США та СРСР. Після
початку "холодної війни", після так
званої "промови Черчілля" у Фултоні
5 березня 1946 р. з'явилася необхід*
ність створити центри з виробництва
ракет як засобів доставки ядерної
зброї. 13 травня 1946 р. Рада міністрів
СРСР прийняла постанову про ство*
рення ракетобудівної промисловості.
У Радянському Союзі, незважаючи
на економічні труднощі, пов'язані з
відновленням зруйнованого війною
народного господарства, теж працю*
вали над створенням атомної зброї.
Керівництво держави розуміло, що
для доставки такої зброї на територію
ворога авіації недостатньо. У зв'язку з
цим уперше була розроблена програма
розвитку ракетно*космічної техніки.
Однак, перш ніж вийти у косміч*
ний простір і розпочати його вивчен*
ня й освоєння, треба було вирішити
низку великих науково*технічних
проблем. Насамперед необхідно було
створити сучасні конструкції багато*
ступеневих ракет*носіїв, проектуван*
ня яких вимагало врахування безлічі

А.М. Люлька (1908*1984)
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До 50*річчя польоту Ю.О. Гагаріна

факторів, наприклад, таких як можли*
ві пружні коливання корпусу ракети,
яка несе велику кількість рідкого
палива в баках. Необхідні були надійні
потужні рідинні ракетні двигуни з
високою питомою тягою.
Була потрібна досконала система
автоматичного управління польотом
ракети, яка б із високою точністю ви*
тримувала задану траєкторію польоту,
регулюючи положення корпуса ракети
в просторі та режим роботи рушійних
установок. Необхідно було також
створити наземні стартові комплекси,
без яких неможливий пуск ракет, на*
земні радіокомплекси для забезпе*
чення траєкторних вимірів, зв'язку і
управління польотом космічних ракет
і апаратів, а головне — виробничу й
експериментальну базу та багато чого
іншого. Забезпечити рішення цих
проблем могли тільки великі колек*
тиви вчених, інженерів, техніків і
робітників.
зв'язку з цим зі створеного в
1941 р. Дослідного конструк*
торського бюро (ДКБ), яке складалося
з групи співробітників РНДІ, а також
ГДРР, в 1946 році утворили головну
організацію — НДІ*88, директором і
головним виконавцем програм якої, за
призначенням Й.В. Сталіна, став наш
земляк Лев Рувимович Гонор.
Лев Рувимович (Робертович) Го*
нор народився 15 вересня 1906 року в
містечку Городище Черкаського повіту
Київської губернії. Сім'я переїжджала
в Баку, Київ, Ленінград. Батько його
помер у блокадному Ленінграді в 1942
році. У 1924*1929 роках Л. Гонор нав*
чався в Ленінградському військово*
механічному інституті разом із Дмит
ром Федоровичем Устиновим, що був у
1940 р. міністром озброєння. Після
закінчення інституту Лева Рувимовича
направили на роботу на завод "Біль*
шовик". Спочатку він освоївся на
місці майстра, потім начальника цеху,
пізніше завідувача виробництвом.
Після роботи на посаді головного
конструктора став директором заводу.
Коли Л.Р. Гонор зайняв крісло дирек*

У

Л.Р. Гонор і С.П. Корольов. 1945 р.

тора, "Більшовик" не виконував ви*
робничий план, але після піврічної ре*
конструкції, запропонованої Л.Р. Го
нором, завод за 4 місяці виконав річне
завдання, за що Л.Р. Гонора нагоро*
дили орденом Леніна. У 1938 р. одер*
жав нове призначення від Й.В. Сталі
на — посаду директора заводу "Бари*
кади" у м. Сталінграді. Цей завод, так
само як і "Більшовик", не справлявся з
випуском військової техніки. Л.Р. Го
нор і тут реорганізував виробництво й
вивів підприємство в передовики.
Його нагородили орденом Червоної
зірки, а у 1942 році він став Героєм со*
ціалістичної праці. Потім був направ*
лений у м. Свердловськ на артилерій*
ський завод, створений на базі Урал*
маша. Про заслуги Л.Р. Гонора перед
Батьківщиною свідчать присвоєння
йому звання генерал*майора, Сталін*
ська премія першого ступеня і полко*
водницький орден Кутузова Першого
ступеня. З нагоди Дня Перемоги він
був серед запрошених на прийом до
Кремля. Після війни Л.Р. Гонор —
знову директор ленінградського заво*
ду "Більшовик".
Коли Й.В. Сталін разом з Д.Ф. Ус
тиновим вирішили починати ракето*
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будівну справу, а нарком авіаційної
промисловості Шахурін відмовився від
неї, знову був затребуваний Л.Р. Гонор.
Починати вирішили зі створення нау*
ково*дослідницького інституту. Його
організували на території заводу № 88
у м. Калінінграді Московської області.
Організаційні рішення приймали
блискавично. Коли Д.Ф. Устинов на
посаду директора НДІ запропонував
кандидатуру Л.Р. Гонора, Сталін ска*
зав: "Нехай зайде до мене". Розмова
відбулася в неділю. Л.Р. Гонор на той
час перебував на своїй ленінградській
дачі. Його, не зволікаючи, привезли в
аеропорт і, затримавши виліт літака
"Хельсінкі*Москва", терміново від*
правили у Москву. Вже через 3 години
після розпорядження Л.Р. Гонор був у
кабінеті Й.В. Сталіна. У цей день
(15 серпня 1946 р.) Л.Р. Гонора призна*
чили директором НДІ*88. До складу
інституту ввійшло СКБ, у якому
С.П. Корольов дістав призначення на
посаду начальника проектного відділу
№3. Посаду головного інженера зай*
няв Ю.А. Побєдоносцев. До складу НДІ
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З історії ракетно*космічної техніки

к уже згадувалося, у складі
НДІ*88 було організоване СКБ,
головним конструктором якого став
С.П. Корольов. Його заступник, В.С. Буд
ник, у 1951 р. прибув у Дніпропетровськ
із дорученням організувати конструк*
торське бюро, спочатку в складі ракет*
ного заводу, а потім самостійне.
За використаною практично в ході
другої світової війни першою німець*
кою ракетою на рідкому хімічному
паливі ФАУ*2 розпочалася розробка
бойових ракет зі звичайними і ядерни*
ми боєголовками. Потім вчені і конст*
руктори впритул підійшли до від*
криття можливості космічних польо*
тів. Після випробування 29 серпня
1949 р. першої радянської атомної
бомби на порядку денному постало
питання про створення потужного
носія для неї; тоді ж в інституті ство*
рили Особливе конструкторське бюро
з розробки ракет далекої дії (керівник
С.П. Корольов).
краз у цей період (у 1950 р.) до
розробки ракетної зброї було
залучено відомого авіаконструкторя
М.К. Янгеля. (Дід М.К. Янгеля Лаврен*
тій проживав в с. Рижики Чернігів*
ської губернії і потрапив до Східного
Сибіру на вічне поселення за напад на
свого поміщика [27].). З 27 квітня 1950
року М.К. Янгель почав працювати в
ОКБ*1 під безпосереднім керівницт*
вом С.П. Корольова. ОКБ*1 входило
до складу Державного науково*дослід*
ницького інституту реактивного озб*
роєння №88 (ДІ*88). Тривав пошук
нових шляхів розвитку ракетної тех*
ніки, виникали нові ідеї в застосуванні
різних видів пального та його окислю*
вачів, які необхідно було реалізовува*
ти. Україна мала дуже розвинений
технічний, виробничий та науковий
потенціал, і Дніпропетровськ, як жод*
не інше місто, репрезентував цей
потенціал у комплексі. Тому з 1950 р.
Дніпропетровський автомобільний
завод Міністерства середнього маши*
нобудування передали Міністерству
озброєнь і назвали Державним со*
юзним заводом №586 [1; 27].

Я

В.С. Будник і М.К. Янгель

структорське бюро з розробки рідин*
них ракетних двигунів великої потуж*
ності. Плідна праця колективу НДІ
завершилася тріумфально. 10 жовтня
1948 року відбувся успішний запуск
першої радянської балістичної ракети
Р*1. На нараді за присутності Сталіна,
а Л.Р. Гонор робив основну доповідь,
прийняли рішення: головну увагу
приділити створенню балістичних ра*
кет далекої дії (БРДД) і супутників.
Однак новий виток політичних
подій у країні (цього разу — боротьба з
"космополітизмом") обірвав діяль*
ність директора НДІ*88: недоречною
здалася ідеологам країни Рад його
присутність у президії Радянського
антифашистського єврейського комі*
тету. У серпні 1950 року Л.Р. Гонора
звільнили з НДІ*88 і заслали до Крас*
ноярська директором артилерійського
заводу, а в січні 1953 р. заарештували.
Після смерті Сталіна він був повністю
реабілітований, йому повернули ор*
дени і звання, призначили директором
однієї з філій ЦІАМ у Підмосков'ї. Од*
нак кар'єра ракетобудівника, що так
успішно почалася, була втрачена.
Помер Л.Р. Гонор 13 січня 1969 р.,
усіма забутий.

Я

А.А. Микулиным // Изобретатель и рационализатор. — 1977. — № 6. —С. 36*39; 1978. —
№ 3. —С.37.
23. Отчет о научно*исследовательской работе: "Исследование основных
направлений становления и тенденций развития ракетно*космической техники в
Украине".— Г/б № 122*93. Руководитель Ф.П. Санин.
24. Пионеры ракетной техники. Ветчинкин, Глушко, Королев, Тихомиров. Избр.
произв. — М.: Наука, 1964.
25. Пионеры ракетной техники. Кибальчич, Циолковский, Цандер, Кондратюк.
Избр. произв. — М.: Наука, 1964.
26. Поляков В.А., Кибальчич Ф.А. Николай Кибальчич. — М.: Знание, 1986.
27. Потока В.Н. Жизнь и деятельность академика М.К. Янгеля (1911*1974 гг.) //
Диссертация канд. ист. наук. * Днепропетровск, 1998. — 188 с. — Рукопись.
28. Раушенбах Б.В., Сокольский В.Н. 80 лет со дня рождения Ю.В. Кондратюка //
Из истории авиации и космонавтики. — М.: ИИЕТ АН СССР, 1981.
29. Рябчиков Е.И. Звездный путь.—М: Машиностроение, 1986.
30. Савчук В.С. К.Е. Ціолковськмй та Українська академія наук: не здійснена спроба
переїзду до Києва // Питання історії науки і техніки. —2007. — № 2. — С. 20*26.
31. Севастьянов В.И. У истоков космического двигателестроения // Вопросы
истории естествознания и техники (ВИЕТ). — 1980. — № 3. — С. 26*35.
32. Слово про Корольова. — К.: Вид*во "Молодь", 1970.
33. Создатели новой техники в Украинской СССР. — К.: Наук. думка, 1991.

Світогляд №1, 2011

аявність такої потужної тех*
нічної бази в Україні (в Дніп*
ропетровську) збігається з висунен*
ням групою конструкторів цього заво*
ду на чолі з В.С. Будником ідеї створен*
ня ракети на висококиплячих компо*
нентах пального [5; 27]. В цей період,
як відомо, в ракетах конструкції
С.П.Корольова
використовувались
низькокиплячі компоненти рідкого
кисню. М.К. Янгелю було надано мож*
ливості довести перспективність пер*
шого підходу у Дніпропетровську.
Отже, 1950 р. (рік перетворення авто*
мобільного заводу в Дніпропетровську
в державний союзний завод № 586)
став вирішальним і викликав нагальну
потребу підготовки широкого кола
науковців та інженерів, які розроб*
ляли та втілювали результати дослід*
жень із балістики, космічного матеріа*
лознавства, ракетодинаміки, двигуно*
будування тощо. Наразі постало пи*
тання і про створення й розвиток
спеціального факультету — фізико*
технічного в Дніпропетровському уні*
верситеті...
Наприкінці статті варто зазначити,
що в СКБ С.П. Корольова були ство*
рені перші ракети Р*1, Р*2, Р*5. Піз*
ніше як ці, так і балістична ракета Р*7,
а також перший супутник Землі,
виготовляли у Дніпропетровську.

Н

історія створення та здобутків
“Південмашу”, КБ “Південне”,
як і фізико*технічного факультету
Дніпропетровського університету по*
требує окремого розгляду. Роль, яку
відігравали і відіграють дніпропетров*
ські представники ракетно*космічної
галузі у розвитку космічних дослід*
жень, — неможливо переоцінити.
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(Від ред. — з нагоди святкування
100річчя від дня народження видатного
конструктора ракетнокосмічної тех
ніки, академіка М.К. Янгеля (1911
1971) редакційна колегія “Світогляду”
планує присвятити цій події окремий,
№5, випуск журналу у 2011 р.)
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