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До Всесвітнього дня авіації і космонавтики! 

Інформаційне повідомлення 

11-21 квітня 2016 року в Державній науково-технічній бібліотеці 

України проходитиме тематична  виставка видань з фонду ДНТБ 

України  

 

   Українська авіація та космонавтика – історія і сучасність 

  В експозиції представлені:  монографії, збірники наукових праць, матеріали міжнародних науково-

практичних конференцій, навчальні посібники, методичні рекомендації, автореферати  дисертацій, 

промислова  та патентна   документація, періодичні  видання. Експоновано понад 200 документів.  

        Серед представлених  документів матеріали про визначних авіаторів та авіаконструкторів, які  жили і 

працювали в Україні. Це авіаконструктори: К.Ціолковський, О.Можайський, І.Сікорський, С.Конюхов, 

К.Калінін, Д.Григорович, М.Ефімов, С.Уточкін, П.Нестеров, Є.Крутень, С.Корольов, О.Антонов, М.Янгель, 

В.Глушко, С.Опахін, Б.Черток, Д.Устинов та ін., а також  українські  космонавти: Леонід Каденюк, Павло 

Попович, Георгій Гречко, Георгій Береговий та ін. Багато публікацій присвячено першому космонавту світу 

Ю.Гагаріну. Окремим розділом представлені матеріали про першого космонавта України Леоніда Каденюка. 

    Це розповідь про причетність українських вчених, конструкторів, ракетобудівників практично до всіх 

важливих космічних проектів: запуску першого штучного супутника Землі, польоту першої людини в 

космос, програм польотів на навколоземні орбіти, Місяць та планети Сонячної системи. Лише серед 

головних і генеральних конструкторів ракетно-космічної техніки було майже 20 українців; українську 

авіацію на початку 20 століття – українця Сергія Корольова  (конструктора ракет), українця Ігоря 

Сікорського (винахідника  гелікоптера) та засновника  сучасної космонавтики Костянтина Ціолковського 

(польсько-татарського походження, предки якого – вихідці з Волині, далекі родичі гетьмана Северина 

Наливайка, чим вчений пишався);  про   історію авіаційного Києва та  видатного льотчика і талановитого 

конструктора – Петра Миколайовича Нестерова – автора однойменної «мертвої петлі».   В 1913-1914 рр. 

займався вдосконаленням конструкції літака „Ньюпон-4”, розробляв дослідну конструкцію 

семициліндрового двигуна потужністю 120 к.с. з повітряним охолодженням.  

   Саме в Україні тривалий час працював творець першого у світі літака О.Можайський. Київський інженер 

Ф.Гешвенд ще в 1886 році спроектував перший в історії людства реактивний літак. 23 травня 1910 року 

літак К-1 київського конструктора О.Кудашева здійснив перший у Росії повноцінний політ. Із Києва 

«вилетів» у велику авіацію уславлений авіаконструктор І.Сікорський. Це перші у вітчизняній історії літаки 

братів Касьяненків – Євгена, Івана і Андрія, а також Ф.Терещенка. Ще один знаменитий конструктор 

авіаційних двигунів, двічі Герой Соціалістичної Праці – Архип Михайлович Люлька.  Це йому належать ідея 

та практичне втілення турбокомпресорного повітряно-реактивного двигуна, що одержав найширше 

застосування.   

   Основою національної авіаційної структури став Авіаційний науково-технічний 

комплекс ім. О.К.Антонова. Створений у 1946 році, нині він має на своєму 

рахунку понад 20 типів оригінальних пасажирських, військово-транспортних та 

спеціальних літаків, а також близько 100 модифікацій авіаційної техніки. Широко 

відомий найбільший у світі літак Ан-225 (“Мрія”). Все більш розширюється поле 

діяльності антонівських велетнів АН-124 (“Руслан”). Останнім часом АНТК ім. 

Антонова опрацювало військово-транспортний літак АН-70 з короткими злетом та 

посадкою. Однією з найперспективніших програм АНТК є виробництво нового 

вантажно-пасажирського літака АН-140, значно дешевшого, ніж його аналоги в 

інших країнах. На «Антонова» запускають перше серійне виробництво 

вітчизняних «дронів» для АТО.   

   Нещодавно, 07. 02. 2016 року,  минуло 110 років від дня народження визначного 

авіаконструктора О. К. Антонова. На виставці, присвяченій  його діяльності експонувалось понад 80 

документів. 

   Велике місце в експозиції відведено ролі авіації періоду Другої світової війни. Серед представлених 

матеріалів книга про визначного земляка  авіатора-героя Фастівщини Шевчука В. М., який  командував 152-
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м гвардійським винищувальним авіаполком, збив особисто 15 літаків ворога, став Героєм Радянського 

Союзу. 

   Значна частина матеріалів експозиції присвячена сучасному стану авіації і космонавтики; науковим 

дослідженням, серед них сучасні безпілотники «Spectator», розроблені студентами КПІ й вироблені  ВАТ 

«Меридіан» ім. С.П.Корольова для потреб АТО; створенню сучасної ракетно-космічної техніки, 

впровадженню високих космічних технологій.  

 

 

   Запрошуємо відвідати нашу виставку! 

   До послуг користувачів: термінове копіювання та сканування 

Часи роботи 10
00

-17
00

 в читальному залі №1 


