
12 – 26 січня 2017 року  

в Державній науково-технічній бібліотеці України  

 проходитиме виставка видань з фонду бібліотеки,  

присвячена 110-річчю від дня народження відомого ученого в галузі 

ракетобудування та космонавтики, конструктора перших штучних супутників Землі 

і космічних кораблів, академіка АН СРСР  

Сергія Павловича Корольова 
 

Народився 12 січня 1907 року в Житомирі. Закінчив будівельну 

професійну школу в Одесі (1924), навчався на механічному факультеті 

авіаційного відділення Київського політехнічного інституту (1924-

1926), згодом переводиться у Московське вище технічне училище імені 

М. Баумана. З четвертого курсу поєднує навчання з роботою у 

конструкторському бюро. 

У сімнадцять років проектує безмоторний літак К-5, перед 

комісією офіційно захищає свій проект, в якому – технічні розрахунки, 

12 аркушів креслень і пояснювальна записка.  Комісія   рекомендує 

літак до будування. 

У 1930 році успішно захищає дипломний проект – легкий 

двомісний літак СК-4 (керівником диплому був А.М. Туполєв), працює 

старшим інженером польотних випробувань, створює свій ракетний 

двигун ОР-1, починає працювати з Ф.А. Цандером у групі вивчення 

реактивного руху. Підсумки перших кроків ракетобудування С.П. 

Корольов викладає у книзі «Ракетний політ у стратосфері». 

Відділ, яким керує С.П. Корольов, розробляє у 1938 році експериментальну систему керованої 

ракетної зброї. Уперше в світі Корольов обґрунтовує концепцію ракетного винищувача-перехоплювача, 

здатного за кілька хвилин досягти великої висоти. 

У 1938 році його заарештовують і звинувачують у «контрреволюційній троцькістській діяльності» – 

10 років ув'язнення. Покарання відбував на Колимі. Після перегляду справи у 1940 році був направлений до 

КБ тюремного типу, яким керував А.М. Туполєв, де бере участь у створенні авіаційних ракетних установок. 

У 1944 році Корольов звільняється від арешту. Йому доручають складати для випробувань ракети 

ФАУ-2. Він удосконалює їх і досягає кращих результатів. Ракета Р-5 може  нести  ядерний  заряд  і  летіти  

1200 км.   За  успішний  пуск ракети у 1956 році С.П. Корольову присвоюється перше звання Героя 

Соціалістичної Праці. 

Ставши головним конструктором міжконтинентальних балістичних ракет, Корольов успішно 

здійснює пуск у серпні 1957 року, а в жовтні 1957 року був запущений перший у світі штучний супутник 

Землі. Менш ніж за місяць у космос запускається собака Лайка. Модифікована триступенева ракета Р-7 

дозволяє 12 квітня 1961 року вивести на орбіту космічний корабель «Восток» із першим у світі космонавтом 

Юрієм Гагаріним (друга Золота Зірка Героя Соціалістичної Праці). 

Космічні модифікації ракети Р-7 дозволили здійснити серію тріумфальних польотів космічних 

кораблів та апаратів. До речі, космічний корабель «Союз» та його модифікації працюють з 1967 року донині 

і є надійним засобом доставки космонавтів та вантажів на Міжнародну космічну станцію. 

Раптова смерть 14 січня 1966 року стала втратою для всієї космонавтики. Рівної  С.П. Корольову 

особистості у цій галузі так і не знайшлося у жодній країні світу. Мрії, ідеї, плани нашого славетного 

земляка реалізуються сьогодні. Все це – переконливе свідчення історичної значимості й цінності діяльності 

С.П. Корольова. 

              Донька С.П. Корольова – Наталія Сергіївна згадує: «Саме слово Україна вимовляли в нашій 

родині трепетно, з великою любов'ю. Дитинство мій батько провів у Ніжині, народився він у 

Житомирі, мешкав у Києві та  Одесі. Перші 24 роки, майже половину свого життєвого шляху, батько 

провів в Україні. Він дуже її любив. Полюбляв українські пісні, українську мову. „Дивлюсь я на 

небо“, „Реве та стогне Дніпр широкий“ – улюблені пісні бабусі й батька». 

У 1970 році в м. Житомирі відкрито меморіальний будинок-музей академіка Сергія Павловича 

Корольова, у 1987 – Музей космонавтики. На його честь названо астероїд 1855 Корольов. Заснована Золота 

медаль імені С.П.  Корольова. 

 

           В експозиції представлені книги, наукові збірники, періодичні видання про життя і діяльність 

всесвітньо відомого ученого і конструктора, засновника практичної світової космонавтики. 
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