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До Всесвітнього дня авіації і космонавтики!  

 
Інформаційне повідомлення 

 
10-20 квітня 2017 року в Державній науково-технічній 
бібліотеці України проходитиме тематична  виставка видань з 
фонду Бібліотеки   
 

Авіація і космонавтика: минуле і сучасне  
 

   В експозиції: 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.  

   Виставка складається з двох розділів:  
 Історія розвитку авіації і космонавтики  
 Сучасні проблеми авіаційної та ракетно-космічної 

               техніки і технології    
   Перший розділ виставки «Історія розвитку авіації і 

космонавтики»  представлений документами про розвиток авіації та космонавтики: від перших польотів  
(стародавня Греція  –  повітряні  кулі,  повітряні  змії в Китаї,  парашути та  планери в Іспанії, пілотовані 
польоти братів Орвіла та Вілбера Райт), і до перших супутників і космічних кораблів, найсучаснішої 
авіаційної і космічної техніки.  
   Серед головних і генеральних конструкторів ракетно-космічної техніки було майже 20 українців. 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.  Київський інженер Ф.Гешвенд ще у 1886 році спроектував перший в історії 
людства реактивний літак. 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. Це 
знаменитий конструктор авіаційних двигунів, двічі Герой Соціалістичної Праці – Архип Михайлович 
Люлька. Йому належать ідея та практичне втілення турбокомпресорного повітряно-реактивного двигуна, що 
одержав найширше застосування; це історія авіаційного Києва та  
видатного льотчика і талановитого конструктора – Петра Нестерова – 
автора однойменної «мертвої петлі», який у 1913-1914 рр. займався 
вдосконаленням конструкції літака «Ньюпон-4», розробляв дослідну 
конструкцію семициліндрового двигуна потужністю 120 к.с. з 
повітряним охолодженням  та ін.   Значна частина матеріалів виставки 
присвячена першому космонавту Юрію Гагаріну та українським  
космонавтам: Леоніду Каденюку, Павлу Поповичу, Георгію Гречко, 
Георгію Береговому.  
   Окремим  розділом   виставки   представлені   матеріали  про  легендарного  Сергія  Корольова  (з  нагоди    
110-річчя від дня народження).     
    В експозиції другого розділу виставки  «Сучасні проблеми авіаційної та ракетно-космічної техніки і 
технології» представлені публікації, які присвячені  створенню сучасної ракетно-космічної техніки, 
найновішим розробкам у сфері авіабудування, авіаційного та вертолітного озброєння, протиповітряної 
оборони, повітряної розвідки,   перспективам розвитку БПЛА, впровадженню високих космічних технологій 
в народне господарство України  та ін.   
 

Запрошуємо відвідати нашу виставку! 
 
   До послуг користувачів: термінове копіювання та сканування 
   Часи роботи 1000-1900 у читальному залі №1 
 
  

mailto:gntb@gntb.gov.ua
http://gntb.gov.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.93.D1.80.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.93.D1.80.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D1.83.D1.88.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.88.D0.B0.D1.80.D1.8B_.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D1.83.D1.88.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.B8_.D0.B2_.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D1.83.D1.88.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.88.D0.B0.D1.80.D1.8B_.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D1.83.D1.88.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.B8_.D0.B2_.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.88.D1.8E.D1.82.D1.8B_.D0.B8_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.91.D1.80.D1.8B_.D0.B2_.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.9E.D0.BC.D0.B5.D0.B9.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D0.B2_.D0.90.D0.BD.D0.B3.D0.BB.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.88.D1.8E.D1.82.D1.8B_.D0.B8_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D1.91.D1.80.D1.8B_.D0.B2_.D0.98.D1.81.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.9E.D0.BC.D0.B5.D0.B9.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D0.B2_.D0.90.D0.BD.D0.B3.D0.BB.D0.B8.D0.B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kpi.ua/lulka
http://kpi.ua/lulka

	До Всесвітнього дня авіації і космонавтики!
	Інформаційне повідомлення
	10-20 квітня 2017 року в Державній науково-технічній бібліотеці України проходитиме тематична  виставка видань з фонду Бібліотеки
	Авіація і космонавтика: минуле і сучасне

