
Карпов Валентин Євгенійович 
Горбенко Тетяна Сергіївна 

Карпов Антон Валентинович 
 

 
 

Секрети навколо нас   

 

Перший том 

(із рубрики «Країна знань») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кропивницький 

…………… (Назва видавництва) 
2018 р. 

 



 2 

УДК 323 (477.65)          
ББК  66.3 (4укр-4кір)  
К - 26 

 
К – 26.   Карпов Валентин Євгенійович;  
Горбенко Тетяна Сергіївна;  
Карпов Антон Валентинович. 

 
 

Секрети навколо нас, перший том. 
Науково-популярне видання на українській мові. Кро- 

пивницький 2018, - 406 с., із ілюстраціями. 
  
Перед вами перший том збірника із трьох книг під 

загальною назвою «Країна знань». Завдання наших спів-
авторів, котрі пишуть для дітей і підлітків, допомогти осво-
їти шкільну програму, дати їм мотивацію для читання, нав-
чання і вибору подальшого шляху. Автори надають чита-
чам мало відому інформацію про  історію, людей, події в 
Україні та Кіровоградському краї з надією, що прочитавши 
нашу книгу, ви по-іншому почнете дивитись на центр Украї-
ни. Без пам’яті про минуле – немає майбутнього. Книги 
розраховані на широке коло читачів. 

ББК  66.3 (4укр-4кір) 

  
 
Узгоджено з товариством «Знання» України від 10 вересня 
2017 року. Рекомендовано до друку Кіровоградським 
будинком вчених (протокол № 8 від15 вересня 2017 року).  
 

 
К – 26.        ©   Карпов В.Є; 

Горбенко Т.С;  Карпов А.В.    
ISBN  
 

               
  
 

Кропивницький 
2018 р. 



 3 

Передмова 
Слово в передмові до збірки книг для 
молоді, яка складається з 1 тому «Сек-
рети навколо нас», 2 том «Всюдисуща 
сила слова» і третій том «Освоєння 
мудрості», надається Свіреню Миколі 
Олександровичу, завідуючому кафед-
рою сільськогосподарського машино-
будування Кіровоградського націона-
льного технічного університету, ака-
деміку Української технологічної ака-
демії та Міжнародної Кадрової Акаде-
мії, доктору технічних  наук, професо- 

ру, відміннику освіти України. За роки наукових досліджень ним 
опубліковано понад 250 наукових праць, з яких 1 підручник, 7 
навчальних посібників, 8 монографій, 32 авторських свідоцтв і 
патентів. Свірень М.О. і сьогодні активно працює на науковій 
ниві над дослідженням, розробкою конструкцій і підвищенням 
надійності та довговічності посівної техніки; запропоновує педа-
гогічні інновації управління та розвитку вищого навчального 
закладу в регіоні, розглядає їх як соціально-культурну систему. 
На цій ниві має заслужений авторитет в Україні.  

Держава високо оцінила діяльність Миколи Свіреня. Се-
ред багатьох державних та галузевих нагород є Почесна Гра-
мота Кабінету Міністрів України, золота медаль «За заслуги в 
освіті» нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «За наукові 
та освітні досягнення» тощо. Наукову і викладацьку діяльність 
він поєднує з громадською роботою. Визнаний авторитет з 
національно-патріотичної тематики з задоволенням передає 
свої знання молоді. Являється радником з національної без-
пеки голови Координаційної ради з питань козацтва при Кіро-
воградській облжержадміністрації. Повний кавалер орденів 
«Козацька Слава». Генерал-полковник козацтва. 

Виступаючи перед молодими представниками Кіровогра-
дської області, Микола Свірень каже: - Я знайомий з письмен-
ником Карповим В.Є. та його книгами вже більше 12 років: Він 
унікальна людина й унікальний дослідник. Частина книг напи-
сана в співавторстві з молодими письменниками: Тетяною Гор- 



 4 

бенко та Антоном Карповим. 
Для наших співавторів вчорашній день - це історія, завт-

рашній – загадка, сьогоднішній – подарунок долі. Всі свої книги 
вони закінчують на позитивних нотах. Мої колеги вважають, що 
Валентин Карпов разом із молодими співавторами належать до 
когорти письменників перехідного періоду, які закладають під-
валини творення справжньої національної української літерату-
ри. Головні їхні герої: це факти, події й люди, які жили і живуть 
в Україні й захоплені українським духом. Вони беруть активну 
участь в національному відродженні країни, борються з неспра-
ведливістю та популізмом: «Україна понад усе».  

Наші співавтори захоплююче описують «титанів думки» з 
періоду «сивої давнини», і поряд наводить приклади простих 
людей сьогодення з величчю героїчного духу, відданістю родо-
вій і національній гідності та головне у них - вартість вчинків, 
яка освячена благородною метою: «служіння людям». Опис 
вчинків людей проводять, як вищий прояв особистої відпові-
дальності, жаги до справедливості, перемоги і возвеличення 
своєї батьківщини. Часто герої їхніх книг заклопотані буденною 
справою і національний початок ніби завмирає, але юнацький 
максималізм бере зверхність і на перший план виходить любов 
до рідної неньки України. 

Земляки Валентина Карпова і його співавторів порівню-
ють їхні книги із бджолами, які наполегливо й терпляче пере-
носять пилок з однієї квітки - до іншої, тобто передають знання 
від однієї людини - до іншої. От і зараз ви тримаєте збірник книг 
із трьох томів, які допоможуть українській молоді краще пізнати 
матеріал із шкільної програми. Напрямки в них різноманітні: це 
гуманітарні, соціальні і природничі науки і включені до них такі 
предмети як мова, література, музика, філософія, виконавські 
види мистецтва, релігія й образотворче мистецтво. В інших 
серіях книжок планується інформація про цікаву арифметику і 
математику, фізику і механіку, а поруч цікаві факти з логіки, 
філософії, кібернетики, синергетики та інше.  

Вставки з описів окремих моментів української природи, 
змінюються захоплюючими розповідями з історії, географії та 
цілого сектора з загальною назвою «Технічні науки». А ще ви 
поринете в надзвичайний Всесвіт, освоєння космічних прос-
торів та дізнаєтесь як розбудовували космонавтику України. 
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Штурм космосу, - який він був насправді? Мало відомі сторінки 
про геніальних конструкторів космічної індустрії, про одесита – 
батька «Бурану», про людину яка винайшла парашут та єлиса-
ветградця – винахідника «Катюш».   

Ніхто достовірно не знає, коли у людини з’явилася думка 
про космос та космічні польоти. Багато віків поспіль інтерес до 
майбутнього освоєння космосу підтримувала художня літера-
тура. Про подорожі на Місяць та інші планети розповідали у 
своїх творах письменники Заходу і Сходу: грек Лукіан (ІІ ст. н. 
е.), араб Фірдоусі (Х ст.), француз Сірано де Бержерак (ХVІІ 
ст.), а також Ж.Верн, Г.Велс, О.Толстой та багато інших літе-
раторів різних епох, часів і народів, які вигадували для фан-
тастичних подорожей неймовірні засоби – від пташиних зап-
ряжок простого воза - до летючих кораблів та гігантських гар-
мат. Упродовж ХХ ст. давня мрія людини про польоти у космос 
пройшла великий шлях розвитку: від схематичних ескізів ракет 
К.Ціолковського та Ю.Кондратюка до виникнення довгостроко-
вих міжнародних програм космічних польотів. 

Сьогодні ми спостерігаємо швидкі темпи науково-техніч-
ного прогресу, який допомагає нам у комунікації та інших сфе-
рах. Молодь швидко звикає до сучасних новинок та технологій, 
але на перше місце ми завжди повинні ставити духовні цінно-
сті, культуру та мораль. Адже ці речі є вічними і саме вони 
мають лежати в основі побудови демократичного суспільства. 
Тож в наших книгах ви ознайомитесь із загадковою «Всюдису-
ще силої віри» та поширювачів гуманістичних ідей. А у розділі 
«Видатні постаті українців» вас чекають розповіді про найосві-
ченіших людей України, ви дізнаєтесь про подвиг довжиною в 
життя, а ще багато цікавого в рубриці «Сильні жінки-українки», 
де управлінський менеджмент і кохання стоять поруч.  Ми пе-
реконані: без законної гордості за нашу молодь й свій народ, 
немає й не може бути сучасної України: сильної, гордої,  про-
мислово розвинутої, культурної й демократичної. 

Про важливість читання для дітей знає кожна мама. Про 
це постійно нагадують вихователі та вчителі, та й самі батьки 
розуміють, що розвиток внутрішнього світу людини неможли-
вий без хороших знань, навичок читання і шанобливого став-
лення до книги. Любов до читання розвиває посидючість, увагу, 
уяву і відкриває величезні можливості для іншого навчання: 
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«Книга це кладень мудрості». Смак до читання з’являється ніби 
у спадок у тих сім’ях, де є власні бібліотеки. Діти копіюють став-
лення старших, наслідують їх у виборі варіантів дозвілля і не-
помітно для себе переймаються любов’ю до книги. 

Молоді, сучасні вчителі зазначають: - Комп’ютерна освіче-
ність стає необхідною рисою сучасної людини. ХХІ сторіччя, це 
сторіччя новітніх технологій (ми не сперечаємось). Не будемо 
подібно до страусів ховати голови в пісок і визнаємо той факт, 
що комп’ютери досить впевнено витісняють друковану продук-
цію із шкільної програми, а Інтернет вже є доступним навіть в 
самих віддалених селищах нашої країни. Як же тоді повернути 
любов людей до літератури? Як змусити свою дитину читати 
книжки? Якою має бути цікава книга для підлітків? І що вона 
повинна нести своєму юному читачеві? 

Дозволяйте підліткам отримувати дорослу інформацію 
про все, що їх цікавить (природно визначте межі). Дівчаткам 
запропонуйте жіночі видання, зміст яких ви переглянули і схва-
лили, хлопчикам – журнали про спорт, комп’ютери, полювання, 
риболовлю або майстрування. Читайте разом газети, цікаві 
журнали і книги, запропонуйте іншу альтернативу телевізору 
або телефонним балачкам. Ніколи не використовуйте читання 
як покарання – негатив швидко перейде на саме заняття і подо-
лати його буде дуже непросто. Хорошу книгу зрозуміють і оці-
нять підлітки будь-якого віку, варто тільки підібрати їм літера-
туру за інтересами.  

Потрібно визнати, що ще пару десятиліть тому підлітків 
було складно відірвати від читання книг або наукових журналів. 
Діти за власним бажанням відвідували бібліотеки, читали вдо-
ма, на вулиці і навіть на перервах, а хто - і на уроках. Для бага-
тьох школярів було справою честі роздобути для себе цікаві 
книги для читання. В тому, що молодь негативно ставиться до 
книжок, не бажають та не вміють читати, - винуваті ми самі. 
Придивіться уважно до сучасних підлітків, це абсолютно нор-
мальні й адекватні діти! Так, існують у них проблеми, але вони 
не впливають на загальний рівень розвитку молоді. Виходить, 
що велику роль у навчанні і вихованні дітей грають не тільки 
батьки і вчителі. Держава повинна корінним шляхом виправ-
ляти «системні перекоси» у виховному і навчальному проце-
сах.  Адже молодь - це майбутнє нашої країни.  
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Відомості про співавторів: 
Карпов Валентин Євгенійович унікаль-
на людина, офіцер запасу ЗС України, 
лікар, письменник та викладач ВНЗ. Про-
відний спеціаліст наукового вісника 
«Центр інноваційних технологій» (Украї-
на), член товариства «Знання» України в 
Кіровоградській області. Доктор наук в 
галузі психології, професор кафедри ме-
неджменту МКА, член-кореспондент де-
кількох Міжнародних Академії. Автор бі-
льше 30 науково-популярних книг та 3-х  

підручників для Вишів. Відомий громадський діяч України, член 
Кіровоградських обласних та міських Громадських рад з різни-
ми напрямками діяльності.  

Горбенко Тетяна Сергіївна, dr.h.c. в га-
лузі психології, закінчила Кіровоградсь-
кий державний педагогічний університет 
імені В. Винниченка (кваліфікація - магі-
стр). В співавторстві написала три нау-
ково-пізнавальних книги для молоді. 
Наукові інтереси направлені на розробку  
психолого-педагогічних констант підви-
щення професійної надійності підготовки 
сучасних  спеціалістів  за  4-х  блоковою  

моделлю, яка складається: з фізичного здоров'я, моральної 
стабільності, інтелектуальної підготовки й закріплення профе-
сійних якостей. По даних напрямках готовить свої публікації. 

Карпов Антон Валентинович, dr.h.c. в га-
лузі психології та dr.h.c. в галузі права, за-
кінчив Кіровоградський національний техні-
чний університет та Кіровоградський інсти-
тут ім. святого Миколая МАУП. В співавтор-
стві написав 5 науково-пізнавальних книг. 
Основна  діяльність спрямована на методи-
ку вдосконалення керування виробничою 
безпекою, оцінками професійних і психоло-
гічних якостей підготовки молодих фахівців 
у системі комунікаційних проблем. 
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Життя – як  воно  є. 
Яка різна буває укра-
їнська природа, але 
вона єдина для всіх. 
Взимку все навкруги 
біле, вкрите пухким 
білим снігом. Гілки 
дерев схилилися під 
його вагою. Небо чи-
сте, блакитне, лише 
де-не-де видніються 
легенькі хмаринки. 

Сніг поскрипує під ногами, морозець щипає за щоки. Зима час-
то починається з холодних вітрів і морозних днів, що прийшли 
на зміну дощам пізньої осені. Дерева, що вже давно скинули 
своє листя, занурюються в глибокий сон. Яскраве сонце світить 
лише кілька годин на добу і зовсім не зігріває. На вулиці мороз, 
і люди видихають густі струмені пари. Усі закутались в теплі 
шарфи, сховали вуха під шапками, а руки в рукавички. Тільки 
ніс і щоки ніяк не вберегти від морозу.  

Зранку випав довгоочікуваний сніг - густий і чистий, він 
перетворює звичайний світ навколо себе у казку. Сніг товстим 
білим килимом вистилає дахи будинків, лягає на гілки дерев, а 
в повітрі ще кружляють великі сніжинки. Замерзають річки. А в 
містах заливають катки, на яких можна кататися на ковзанах, 
або просто так, і там завжди повно дітвори. Грають в сніжки, 
ліплять сніговиків, катаються на санках і лижах. Всюди чути 
вибухи сміху і радісні крики.  

З ночі піднялася хуртовина так, що не видно на один метр 
попереду себе, вітер і сніг б'ють в обличчя. Дорослі оскаржать-
ся, а дітлахам все в радість. Скоро Новий рік. Коли наступають 
Новорічні свята, всюди запалюють різнокольорову ілюмінацію, 
не тільки на центральній ялинці в центрі міста, але й у вікнах 
усіх  будинків і магазинів. Снігова королева холодна й неправі-
тна, накинула на плечі шаль з вітру та хуртовини, нечутним 
кроком легко ступає по землі, радуючи нас своєю красою… 

Навесні природа оживає. Під першими сонячними про-
мінчиками з’являються проліски. Сонце дає всьому життя, ніж-
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но пригріваючи землю. Швидко теплішає, і весь сніг, який не 
встиг розтанути, починає швидко танути і утворювати великі 
калюжі. Особливо навесні красиво спостерігати за природою. 
Після того, як розтанув сніг, через якийсь час починає з’являти-
ся зелена трава, яка росте все швидше з кожним днем. Буває, 
що через повсякденних турбот і не помічаєш, як її маленькі 
паростки перетворюються на густий зелений килим, вкриває 
землю. Кожна рослинка тягнеться до сонця. А яка краса, коли 
починають квітнути сади! Вишні, яблуні, абрикоси – всі дерева 
стоять, наче облиті м’яким білим туманом, гудуть над ними 
бджоли та джмелі. А небо блакитне-блакитне, залите сонячним 
світлом. Весна – один з найулюбленіших пір року багатьох 
дітей і дорослих. Саме в цей період люди стають веселішими і 
активніше.  

А потім весна змінюється літом. Літо в Україні за народ-
ним календарем починається 21 червня. Влітку дні найдовші, а 
ночі найкоротші. Часто в Україні випадають густі роси, покрива-
ючи землю і рослинність. Довгі сонячні дні поступаються корот-
ким теплим ночам. Над головою – ясне зоряне небо. Які чудові 
літні ранки! Сонце повільно встає над обрієм, стелиться туман 
над землею. На траві та квітах – прозора роса переливається, 
ніби діаманти. Під деревами густо росте травичка, квіти милу-
ють око. А пташки співають мелодійних пісень. У полудень стає 
гаряче. Сонечко обгортає теплом. В таку пору вабить річка, а 
ще полежати в тіні під вербою, навіть худоба тягнеться в холо-
дочок. під розлогі вербові гілки, що густо розрослися біля річки. 
В полудень всі відпочивають.  

В літа чудовий дзвінкий голос – то співають високо в небі 
або сховані у вітах дерев птахи: маестро-соловейко, вранішній 
жайворонок, веселий говіркий горобець. А ближче до вечора 
музика літа змінюється – то вступає хор цвіркунів, що не замов-
кає аж до самого ранку. Літо – яскраве, різнобарвне. Червень 
не схожий на серпень, та й липень має чим порадувати око. 
Немає на світі людини, яка б не любила літа! Але все має свій 
початок і кінець. Літні місяці пробігають швидко. 

На при кінці літа ночі поступово стають холоднішими, по-
чинає жовтіти листя, сохне трава. Так настає осінь, по-своєму 
прекрасна та чарівна. Вона така різнобарвна і різноманітна. 
«Але куди ж поділося літо?» - гадала мала дівчинка Софія. Дід 
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Опанас тихенько спостерігав за своєю онукою. Вона швиденько 
одяглася і побігла на вулицю. Зазирнула у всі куточки, але літа 
ніде не знайшла. Уже хотіла заплакати, та раптом побачила 
копичку сіна. Простягнула руку, взяла маленький жмуточок, а в 
ньому - сухенька духмяна квіточка. «Так ось де літо сховало-
ся»,- зраділа своїй знахідці дівчинка. 

Закінчилося літо так само непомітно, як і почалося. Зак-
ружляли вихором у повітрі яскраві листочки. Дерева закивали 
голими гілками, дякуючи сонечку за літнє та тепло і ласку. 

Спочатку початок осені такий, ніби й не проходило літо: 
теплі, іноді й жаркі дні, пишні квіти. Тільки ночі залишають після 
себе пожухлі від холоду листочки. Одні осінню пору називають 
золотою, інші - чарівницею. Людям осінь принесла щедрий уро-
жай. У садах і городах  доспіли овочі і фрукти. Довкола усе змі-
нюється. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в жовто-
червоний колір. Листя поволі опадає на землю. Трава висохла, 
стала темно-зеленою, де-не-де коричневою. Птахи відлетіли в 
теплі краї, не чути їхнього голосного співу. Звеселяють нас 
горобчики, злітаються на червону горобину та калину. З лісів 
спішать синички, щоб люди себе знову змогли відчути поміч-
никами пернатих друзів.    

Далі до середини настає пишна, золота осінь, а пізніше 
приходить сумна дощова осінь. Дітлахам за нею так добре 
спостерігати! Зачаровує сіре небо, темні хмари, краплі дощу на 
вікнах. А як добре загорнутися в ковдру, випити запашного чаю 
та спостерігати за тим, як ці краплі дощу поволі стукають у твоє 
вікно. Осінь заспокоює, дарує рівновагу. Природа, засинаючи 
під тихі осінні мотиви, неначе напивається дощем після літньої 
спеки і спраги. А на порозі вже знову стоїть нова зима…  

Природа дуже різна в усі пори року. Часто ми нарікаємо 
на холодну зиму чи занадто спекотне літо, на обридливі осінні 
дощі. Але ж природа, на відміну від нас, людей, стабільна: піс-
ля осені обов’язково буде зима, а після весни – літо. І не можна 
сказати, що саме в якусь окрему пору року природа України 
краща, адже чарівність є у кожній з них! Хтось більше полюб-
ляє зиму, інший – літо, комусь подобається весна. І це чудово! 
Хочеться сказати, що і людина багато в чому залежить від при-
роди, від змін у ній. Зима характеризується  періодом спокою, 
коли нічого не хочеться робити, натомість навесні, разом з теп-



 12 

лом, до нас приходить бажання змін, прагнення діяти і досягати 
вершин. Літо надихає на працю: «Один літній день може про-
кормити нас цілу зиму». А осінню збирає щедрі врожаї і робимо 
запаси на зиму. Тож не дивіться на Україну, як на землю своїх 
батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прий-
дуть зміни і ми будемо мати краще життя. 

***** 
Пам'ятайте, що ніщо не минає так швидко, 
як юність. Молодість боїться не встигнути. 
Зрілість знає, що не встигне. Для молодості 

вічність - це хвилина. Для зрілості хвилина - це вічність. А ще 
ми надто мало користуємось мудрістю стариків. 

***** 
В старості люди чітко усвідомлюють цінність і мінливість 

людського життя і починають приділяти значну увагу онукам, 
або іншим членам сім'ї та друзям; йде своєрідна передача 
набутої мудрості. Мамина ласка, бабусина доброта, дідусева 
мудрість, тепло хатнього затишку у колі рідних на все життя 
залишають глибокий слід у душі та серці кожної дитини. Укра-
їнська сім’я є першою школою національного виховання, світ-
лицею моральних чеснот, формування пошани до рідної мови, 
народних звичаїв. 

Невід'ємною частиною культури наших пращурів була 
народна родинна педагогіка. Скарбниця народної педагогіки 
містить перевірені віками національні виховні традиції, культу-
рно-освітні цінності. Саме мудрість народної педагогіки викли-
кає у сучасної молоді почуття захоплення і поваги. Кожному 
етапу розвитку людського суспільства притаманна передача 
набутого позитивного досвіду поколінням прийдешнім, без чого 
немислимий поступ народу, саме його існування. 

Ось чому в нашій книзі, в літературному образі діда Опа-
наса виступає не лише сам автор Валентин Карпов, але й інші 
люди похилого віку. Саме в дітях і в онуках захований сенс жит-
тя, бо ніколи не буде більш підходящий час для того, щоб бути 
щасливим разом з ними, як зараз і сьогодні: «Що посієш замо-
лоду, то й пожнеш у зрілості».  

Разом з своїми онуками: (молодшою Софією, яка тільки 
збирається  до школи, її другом Петриком, який ходить в п’ятий 
клас та старшою онукою Тетяною, яка вже закінчила середню 
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школу та видивляється свій шлях у житті), дід Опанас умовно 
подорожує у часі «Країною знань» та прив’язує природу рідного 
краю до тих, чи інших подій. В кожній главі вас чекають різно-
манітні цікаві розповіді, події та факти, які різняться за викла-
денням з урахуванням певної вікової групи. Ще Антуан де 
Сент-Екзюпері у своїй книзі «Маленький Принц» зазначив: «Ми 
відповідаємо за тих, кого приручили». А наші співавтори допов-
нюють: «Книги - це ріки, які наповнюють світ, - це джерела  
мудрості і вони повинні бути доступні для всіх».   

***** 
Народна педагогіка - високоморальна. Вона ви-
соко підносить достоїнство людини, спонукає її 
розвивати свої найкращі риси. Уся виховна сис-
тема спрямовувалась на вихованні людяності, 
високих моральних почуттів і рис, любові до 
Вітчизни, шанобливого ставлення до людей 
праці, до всього свого, рідного. 

***** 
Само собою зрозуміло, що інтереси юнаків і дівчат у мо-

лодому віці дещо відрізняються. Тому при виборі книг своїй 
дитині потрібно враховувати не тільки віковий фактор, а й ген-
дерний. Хлопчикам однозначно сподобаються пригодницькі,  
фантастичні та інші цікаві книги. А ось дівчатка більше зацікав-
ляться книгами з романтичним сюжетом - про лицарів і прин-
цес. Проте всі ці відмінності досить умовні і нав'язані насампе-
ред стереотипами гендерного виховання. Насправді ж чіткої 
межі між літературою для хлопчиків і для дівчаток немає. Мо-
лоду дівчину також може зацікавити фантастичний роман, а 
юнаків, у свою чергу, можуть залучити цікаві книги про любов 
підлітків та їх взаємини. А от цікаві книги з тих предметів, які 
вивчають у школі - цікаві всім. 

***** 
Слово «школа» походить від давньогрецького 
scole, що означає - дозвілля, відпочинок. А як вона 
виходить на ділі в сучасному часі, кожний підлі-
ток визначає самостійно. Пізнання мудрості – це 
важка праця. 

Ось чому дід Опанас з міста Кропивницький, разом з сво-
їми онуками розпочав цікаву подорож у світ «Країни знань». 
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Зовсім недавно старий Опанас прочитав своїй молодшій онуці 
Софії та її другові Петрику знаменитий класичний твір для 
дітей «Аліса в країні чудес» англійського письменника Льюїса 
Керролла (1864 р.), і загорівся ідеєю створити власну, цікаву 
книгу. Задача проста, нехай в книзі буде трохи фантастики і 
абсурдизму, точних наук і алюзій, гумору і психології, а ще 
філософії і любові до рідного краю. 

***** 
Про «нудного» автор. Незабаром після виходу з друку 
(1865 р.) книга Льюїса Керолла «Аліса в країні чудес» 
потрапила до рук королеви Англії. Вона була у захваті 
від дивовижних пригод Аліси і тут же зажадала прине-
сти їй інші книги цього чудового письменника. Яке ж 
було її розчарування, коли з'ясувалося, що інші праці 
цього автора присвячені -  математиці. «Нудний 
автор» сказала вона 

***** 
Сюжет книги «Аліса в країні чудес» досить незвичайний: 

маленька дівчинка Аліса, погнавшись за Білим Кроликом, па-
дає в глибоку нору. При цьому дівчинка в кілька разів зменшу-
ється в розмірах. Там, під землею, Аліса знайомиться з дивни-
ми мешканцями казкового світу: з Гусеницею, Сонею, Чеширсь-
ким Котом, Герцогинею та іншими. 

Подібно Алісі з казки «Аліса в країні чудес», Валентин 
Карпов в нашій книзі, через літературного діда Опанаса і його 
онуків,  буде подорожувати через різні наукові світи: фізики і 
математики, географії і історії, літератури і психології, медици-
ни і інших навчальних предметів. А ще будуть захоплюючі 
сюжети, чари і пригоди, боротьба добра зі злом, любов, дружба 
і відданість. Таким чином, наша книга для підлітків є не тільки 
захоплюючою, але і повчальною.  

***** 
Вставка. А чи знаєте Ви, що «Аліса в країні чудес» 
була заборонена у Китаї через наявність у книзі 
звірів, які розмовляють? 

***** 
До теперішнього часу накопичилося вже достатня кількість 
фактів, що свідчать про серйозність ролі пізнавальної потреби 
у розвитку здібностей, у тому числі високих здібностей (обда-
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рувань). Як же розпізнати цю потребу, і в чому саме полягає її 
роль? Справа в тому, що від природи у нас немає ніяких здіб-
ностей, є тільки задатки, тобто анатомо-фізіологічні переду-
мови, які можуть перетворитися, (або не перетворитися) у 
здатності. Задатки є у всіх, але у всіх вони різні. Їх необхідно 
розвивати, щоб перетворити в здібності.  Як це зробити? 

 По-перше, розвиток різних здібностей має відбувати- 
ся в певний час, в так звані сенситивні періоди. Це періоди 
особливої сприйнятливості дітей до тих чи інших засобів, видів 
діяльності. Вони тривають якийсь проміжок часу і проходять 
безповоротно незалежно від того, чи вдалося дитині повністю 
скористатися їх умовами для розвитку будь-яких своїх  здібно-
стей, чи ні. Якщо цей час упустити, то потім розвинути здібності 
дуже важко, а іноді й практично неможливо. 

 По-друге, потрібна відповідна діяльність. Ви запита-
єте, яка? Тільки та, яка викликана власною пізнавальною пот-
ребою дитини. Попросту кажучи, коли дитині хочеться займа-
тися певною діяльністю, коли вона отримує задоволення від 
розумової роботи! Звичайно, можна змусити дитину вчитися і 
навіть домогтися від нього хороших оцінок (особливо, якщо 
вона в молодших класах). Але! Щоб розвивалися його обдару-
вання, тобто високі здібності, потрібно, щоб підліткам самим 
подобалося це робити. Повинна бути потреба в роботі розуму, 
тобто пізнавальна потреба! 

***** 
Вставка. Температура загоряння паперу - 451 
градус по Цельсію, а не по Фаренгейту, як у 
назві роману Рэя Брэдбери. Після видання 
автор зрозумів свою помилку, однак назву книги 
не змінив. Уперше роман був надрукований в 
1953 році в журналі Playboy. 
***** 

Активність пізнавальної потреби, прагнення до самого 
процесу пізнання можливі лише завдяки ще одній особливості 
цієї потреби – задоволення від розумового напруження, пов’я-
заного з ним позитивного емоційного стану. Без емоцій немає 
ніякої потреби, в тому числі і пізнавальної. Наприклад, радість 
в момент інтелектуальної діяльності (яку одні люди пережива-
ють більш, інші менш інтенсивно, але яка всім знайома) зараз 
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можна реєструвати. Цілий ряд строго фізіологічних показників 
свідчить про те, що в момент інтелектуальної напруги разом з 
ділянкою мозку, зайнятим розумовою працею, збуджується, як 
правило, і центр позитивних емоцій. У деяких людей цей зв’я-
зок настільки міцний і сильний, що позбавлення інтелектуаль-
ної діяльності приводить їх до важкого стану. Пізнавальна пот-
реба властива всім – і дітям, і дорослим. 

Але розпізнати  її не так-то просто! Тим більше, що вона є 
у всіх, і в той же час - не у всіх. Як приклад, сама по собі хоро-
ша успішність школяра не може бути свідченням інтенсивної 
пізнавальної потреби. Є чимало успішних учнів, у яких одне 
бажання – аби не отримати поганої оцінки. А ще є специфічна 
розумова лінь відмінників. За спостереженнями багатьох вчи-
телів, деяким відмінникам властива свого роду машиноподібна  
діяльністі, коли все однаково, ні до чого немає інтересу, а є 
потреба (треноване вміння) робити хороші оцінки. Як показник 
пізнавальної потреби не може використовуватися і працьови-
тість дитини (старанність). Навіть загальна жвавість людини, 
його міміка іноді, серйозно підводять. Бувають повільні, зовні 
навіть загальмовані діти, але з яскравою, нестримною пізна-
вальною потребою. Той факт, що діагностика пізнавальної 
потреби справа непроста, говорить про необхідність її 
вивчення з точки зору її характеристик, а саме – форми, сили 
(інтенсивності) та рівня розвитку. 

***** 
Вставка. Ефективність виховання дітей у сім'ї 
залежить від її непорушного авторитету, под-
ружній вірності, любові до дітей і відданості обо-
в'язку їх виховання, материнському покликанні 
жінки, піднесенні ролі батьків у створенні та 
захисті домашнього вогнища та моральної під-
готовки молоді до дорослого життя. 

***** 
Звернемо увагу на обдарованих дітей, які різко виділя-

ються із середовища ровесників високим розумовим розвит-
ком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих 
умов виховання. Вони виявляють себе найбільш яскраво в 
таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досяг-
нень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах 
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діяльності і руховій сфері. Часто обдарована дитина шукає 
спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж одно-
літки, які часто насміхаються, дають різні прізвиська. Обда-
ровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко 
збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а вияв-
лення багатства їх натури. Пошук обдарованих дітей - це 
комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, 
учителів, керівників гуртків та шкільного психолога. 

Ми повинні надати кожній дитині можливість розкритися. 
Не дивлячись на те, що в рамках традиційної шкільної освіти 
незмінно декларують про розвиток творчих здібностей учнів, 
насправді цьому питанню приділяється недостатньо уваги. З 
приводу цього факту сходяться думкою практично всі спеціа-
лісти в області психології та педагогіки творчості з різних країн і 
навіть континентів. Кожен з власного досвіду переконався, що 
на уроках рідко пропонується учням творити. Це можна було 
робити поза уроками. А уроки для того, щоб запам’ятовувати, 
засвоювати, відповідати на запитання вчителя і повідомляти 
прочитане в підручнику. І це тоді, коли в юнацькому віці форму-
ється потреба в сенсі життя і свідомо виробляється його прог-
рама, починається постановка цілей, серед яких провідне місце 
посідає прагнення, мати якомога більше влади, або сильний 
мотив досягнень. Прагнення досягти високих успіхів в окремих 
видах діяльності виникає в юності, як і бажання долати переш-
коди на шляху досягнення поставленої мети. Таким чином, 
захисні механізми служать критеріями творчо обдарованої 
особистості, застосовуючи які вона творчо самовиражає себе 
та розвивається. Це вказує на те, що в процесі виховання і нав-
чання обдарованих дітей у батьків виникає чимало проблем, 
пов’язаних із багатогранністю обдарованості. Вже не секрет, 
що обдаровані діти дуже допитливі, уміють створювати альтер-
нативні моделі й системи, робити відповідні висновки, мають 
чудову пам’ять, володіють концентрацією уваги, наполегливі у 
розв’язані завдань, які їм цікаві; часто обдаровані діти розв’я-
зують проблеми, які «не по зубах» їхнім ровесникам.  

Це зайвий раз підтверджує аксіому про те, що об дарова-
ність не здатна розвиватися в умовах зрівнялівки, серед сте-
реотипних форм мислення, серед стандарту «бути, як усі». 
Іншими словами, не дитина повинна підлаштовуватися під 
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зміст освіти, ламаючи і перекроюючи себе, а сама освіта має 
бути здатна мімікрувати під кожну дитину. Допомогти дитині в 
реалізації своїх здібностей покликаний учитель. Успішний 
учитель для обдарованих – це передусім педагог, який чудово 
знає і любить свій предмет. Ще К. Ушинський радив: «У школі 
повинна царювати серйозність, яка припускає жарт, ласкавість 
без нудності, доброта без слабкості, порядок без педантизму й 
головне – постійна розумова діяльність». А Валентин Карпов у 
кожній своїй книзі нагадує: «Не забувайте любити дітей».  

 

Мала  академія  наук  України 
Мала академія наук України – освітня 
система, яка забезпечує організацію і 
координацію науково-дослідницької дія-
льності учнів, створює умови для їхнього 
інтелектуального, духовного, творчого 
розвитку та професійного самовизна-
чення, сприяє нарощуванню наукового 

потенціалу країни. На сьогодні загальна кількість педагогів та 
науковців, які працюють з обдарованими дітьми, становить 
приблизно 6,5 тис., серед яких близько 1,5 тис. викладачів є  
кандидатами наук, 300 – докторами наук. До науково-педаго-
гічного складу МАН входять педагоги позашкільних навчальних 
закладів – 11%, загальноосвітніх навчальних закладів – 47%, 
викладачі вищих навчальних закладів – 42%. Щорічно «МАНУ» 
проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-мето-
дичного спрямування і понад 40 масових заходів для учнівської 
молоді. Запроваджуються нові освітні проекти, в тому числі 
міжнародні. Обдаровані діти – золотий запас нації, її інтелекту-
альна еліта, гордість і нація України, джерело її авторитету й 
успіху у світі.  

Поради педагогам щодо розвитку творчих здібностей 
обдарованих учнів: 

 Цікаві думки учнів коментуйте, оцінюйте, підкреслюйте 
їхні оригінальність та підтримуйте інтерес до усього нового. 

 Ніколи не відкидайте учнівської точки зору. Навчайте 
дітей коментувати свої думки. Навчайте учнів цінувати свої 
думки та фіксувати їхні на папері. 
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 Не вимагайте запам`ятовувати схеми, таблиці, форму-
ли однобічне рішення, якщо є багатоваріантні способи. Нав-
чайте дітей проводити логічні та зорові паралелі між уже зна-
ним і новим. 

 Намагайтеся постійно створювати в дитячому колек-
тиві творчу атмосферу. Учні мають знати, що їхні творчі пропо-
зиції та думки викликають захоплення та визнані іншими. 

 Розвивайте в обдарованому учневі терпимість та впев-
неність. Запобігайте проблемі часом агресивного ставлення до 
здібних дітей з боку однолітків. 

 Постійно виголошуйте цікаві факти, ідеї, думки. 
 Запобігайте почуттю страху. 
 Підтримуйте та стимулюйте ініціативу, самостійність 

дітей. Постійно пропонуйте проекти, які можуть їх захопити. 
 Створюйте проблемні ситуації, які потребують альтер-

нативного розв`язання. 
 У навчальному закладі запроваджуйте періоди творчої 

активності, адже саме в цей час виникає багато творчих ідей. 
 Розвивайте критичне мислення школярів. 
 Навчайте дітей завершувати почате.  
 Будьте для дітей прикладом у творчості.  
***** 

Вставка. У Японії навчальний рік триває з 1 кві-
тня по 1 березня, діти відпочивають всього 1 
місяць. Також 1 місяць відпочивають в Індонезії 
(у січні) та в Індії (у квітні). У Норвегії і Мозам-
біку канікули тривають 2 міс. У Аргентині, Па-
намі, Еквадорі, Сіднеї учні відпочивають 4 міс. 

***** 
1. Мала академія наук України (МАНУ) існує понад 70 р. 

Передували її створенню наукові гуртки позашкільних навча-
льних закладів, мережа яких виникла у  20-40 роках ХХ ст. У 
1939 р. Академією наук УРСР була прийнята Постанова про 
шефство над Київським палацом піонерів з питань роботи з 
талановитими дітьми і молоддю. Упродовж наступних 10 років 
у більшості великих міст України почали працювати наукові 
гуртки, які з часом об‘єдналися у наукові товариства учнів. Так, 
у 1947 р. на базі Київського міського палацу піонерів та школя-
рів виникло «Товариство науки й техніки учнів». Першим масо-
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вим науковим об’єднанням у 1963 р. стала Кримська мала 
академія наук «Искатель». Її досвід став основою для створен-
ня в 1960–1980 роках різних малих академій наук у регіонах.  

2. У 1987 році вже діяли 11 малих академій наук у Доне-
цькій, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківсь-
кій та інших областях. У 1993 році вперше одночасно відбулися 
декілька Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких робіт 
учнів з різних наукових напрямів. Цей рік став доленосним у 
житті МАН. На засіданні колегії Міністерства освіти України та 
Президії Академії наук України було ухвалено спільну Постано-
ву «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій наук і 
наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти 
України», а також прийнято рішення про створення єдиної Ма-
лої академії наук України з її територіальними відділеннями і 
обрано Президію МАНУ. 

3. Нині Національний центр (НЦ) «Мала академія наук 
України» - це позашкільний навчальний заклад, що виконує 
загальнодержавну функцію з пошуку, розвитку та підтримки 
обдарованих і талановитих учнів. Регіональні відділення МАН 
України є в усіх обласних центрах. Щорічно МАН України про-
водить всеукраїнські заходи науково-методичного спрямуван-
ня для обдарованої учнівської молоді. До науково-дослідниць-
кої діяльності у МАН  залучено понад 250 тис. учнів з України.  

***** 
Вставка. У системі загальної середньої освіти 
України загальні підходи до рівня знань школ-
ярів визначаються на основі Критеріїв оціню-
вання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти, затверд-
жених Наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329.  

Хронологія становлення системи оцінювання в Україні:  
● 1935 р. – у радянських школах встановлено п'ять 

словесних оцінок: «дуже погано», «погано», «посередньо», 
«добре», «відмінно». 

● З 1945 р. у Радянській Україні оцінювання навчальних 
досягнень учнів проводилось за 5-бальною шкалою - «5», «4», 
«3», «2»» «1».  
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● У 1993 р. діапазон оцінювання навчальної праці був зву-
жений до 4-бальної шкали – «5», «4», «З»,»2». 

● З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (сис-
тема) оцінювання навчальних досягнень учнів, (наказ Мініс-
терства освіти і науки України від 04.09.2000 N 428/48 «Про 
запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Де: 

● перший рівень - початковий (1-3 бали); 
● другий рівень – середній (4-6 балів); 
● третій рівень — достатній (7-9 балів); 
● четвертий рівень – високий (10-12 балів). 
У різних країнах існують різні системи оцінки знань уч-

нів. В Росії, Угорщині і Югославії 5 – найвища оцінка, а 1 най-
нижча, а  в Чехії все навпаки. У школах Голландії та Румунії 
ставлять оцінки від 1 до 10. У Франції в ліцеях введена 20-
бальна шкала оцінювання і таке інше. 

***** 
4. Науково-дослідницька робота в МАН організована за 

науковими відділеннями та секціями. Щороку в системі роботи 
МАН запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так, у 
2008–2009 навчальному році структура наукових відділень 
МАН складалась із 48 секцій і 8 наукових відділень, а у 2014–
2015 н. р. – вже з 64 секцій і 12 наукових відділень. 

5. Здебільшого учні МАН  надають перевагу науково-
дослідницькій діяльності у галузях філології та мистецтвоз-
навства (25%), хімії та біології, екології й аграрних наук (23%), 
історії та географії (20%). Дещо менше учнів навчається у 
секціях наукових відділень математики (10%), комп’ютерних 
наук (7%), фізики і астрономії (6%), технічних наук (4%). 

6. Найвідоміший і наймасовіший захід, який щороку про-
водить Мала академія наук  України -  Всеукраїнський конкурс-
захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх 
етапах конкурсу-захисту беруть участь майже 100 000 старшо-
класників, з яких до фіналу (третій етап конкурсу) потрапляють 
понад 1000 кращих учнів. 
7. У 2006 році був створений сайт Малої академії наук України - 
man.gov.ua. Він висвітлює діяльність академії, здо-бутки 
обдарованої учнівської молоді, результати наукових 
досліджень учнів, анонсує заходи і пропагує цінності наукових 
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знань.  З 2011 року МАН України проводить Всеукраїнські та 
міжнародні наукові літні школи різних профілів, під час яких 
учні отримують додаткові знання з базових предметів, навички 
проведення наукових досліджень, відвідують тренінги і відпо-
чивають. Стати учасниками літніх шкіл можуть й інші учні. 

8. МАН має унікальний лабораторний комплекс МанЛаб з 
найкращим в Україні лабораторним обладнанням від провідних 
виробників світу. Лабораторний комплекс спеціалізується на 
дослідженнях природничого напрямку: фізика, хімія, біологія, 
географія, астрономія та пропонує допомогу учням шкіл Укра-

їни у наукових та навчальних дослідженнях. 
***** 
Вставка. З 1 вересня йдуть в школу діти більше 120 
країн світу, а також вся Америка і Європа. З 1 січня 
навчальний рік починається в 43 країнах. У 16 країнах 
він починається в березні, а в 10 країнах – в серпні. 
***** 

  

Про  прожитий  час   
Найменша онука діда Опанаса задала 

просте запитання: «Дідусю, мама весь час 
каже: «Не марнуй свій час. А що таке час»? 
Питання просте, але воно поставило мудро-
го діда в глухий кут. Вікіпедія пише: Час - 
одне з основних понять фізики і філософії, а 
ще одна з координат простору-часу, вздовж якого протягнуті 
світові лінії фізичних (матеріальних) тіл. Як фізична величина 
час здебільшого позначається літерою «t», проміжок часу - 
літерою «Т», одиницею вимірювання часу в системі «СІ» є 
секунда. Як філософська категорія час є невід'ємним атрибу-
том світу, він почався із народженням світу й зникне, коли світ 
добіжить кінця. 

У кількісному (метрологічному) сенсі поняття час має:  
1) - Координати події на тимчасовій осі. На практиці це 

поточний час;  
2) - Календарний, обумовлений правилами календаря, і 

часом доби, обумовлений якою-небудь системою числення 
(шкалою) часу (приклади: місцевий час, всесвітній координо- 
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ваний час); 
3) - Відносний час, часовий інтервал між двома подіями; 
4) - Суб'єктивний параметр при порівнянні декількох 

різночастотних процесів;  
5) – А ще є сонячний час, вимірюється за шкалою, що 

визначається видимим рухом Сонця по небесній сфері тощо; 
6) – Про Всесвітній час (UT) треба розповідати окремо; 
7) - Інди́кт (або індиктіон) - церковний період в 15 років, 

який починався 1 вересня і був затверджений Отцями Першого 
Вселенського Собору у 325 році. Слово «індикт» означає про-
голошення або податок. Початково це був наказ римських 
правителів, за яким через певний період здійснювали облік і 
оцінку земельних маєтків громадян держави. Перший такий 
Індикт з'явився за правління імператора Діоклетіана (284-305). 
З часом слово «індикт» почало позначати не тільки імператор-
ський наказ, але й період п'ятнадцятилітнього циклу і також 
його перший день. 

8) - Час життя — чисельна характеристика тривалості 
спонтанного розпаду нестабільних систем, час, протягом якого 
кількість таких систем зменшується в «Е» разів («e» - основа 
натуральних логарифмів), вимірюється в секундах. 

9) – Не забувайте про хронологію, епоху, століття, час 
релаксації, час Планка, часовий пояс, від Різдва Христового… 

У класичній фізиці час - неперервна величина, завжди 
апріорна характеристика світу, нічим не зумовлена. За основу 
виміру береться якась послідовність подій, про які вважається 
достовірно відомим, що вони відбуваються через рівні інтерва-
ли часу, тобто періодично. На цьому принципі й засновані 
годинники. Така сама роль часу й у квантовій механіці: попри 
квантування майже всіх величин, час залишається зовнішнім, 
неквантованим параметром. У обох випадках «швидкість плину 
часу» неспроможна від чого-небудь залежати, тому є сталою. 

У спеціальній теорії відносності ситуація кардинально 
змінюється. Час сприймається як частина єдиного простору-
часу і, отже, не може не змінюватися при його перетвореннях. 
Можна казати, що час стає четвертою координатою, щоправда, 
на відміну просторових координат вона має протилежну сигна-
туру. «Швидкість плину часу» стає поняттям «суб'єктивним», 
залежним від системи відліку. Ситуація ускладняється у зага-
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льній теорії відносності, де «швидкість плину часу» залежить 
також від близькості до гравітаційних тіл. 

По великому рахунку, що таке час, напевно ніхто не знає, 
тож у нас є простір для припущень і пояснень. Відповіді на 
питання «яка природа часу?» - немає. Немає також відповіді, 
чому час безупинний, а не дискретний, і чому ми живемо у світі 
з одновимірним часом. 

Історично основною одиницею для вимірювання коро-
тких інтервалів часу була доба (часто кажуть «прой- 
шов день»), тобто період обертання Землі навколо 
своєї осі. У результаті ділення доби на менші інтер-
вали виникли години, хвилини і секунди. Походження 
поділу, ймовірно, пов'язано з дванадцятковою сис-
темою числення, якої дотримувалися древні. Добу 
ділили на два рівних послідовних інтервали (умовно 

«день» і «ніч»). Кожен з них ділили на 12 годин. Подальший 
поділ години відповідає шістдесятковій системі числення. 
Кожна година ділилася на 60 хвилин. Кожна хвилина - на 60 
секунд. Для вимірювання триваліших інтервалів часу вико-
ристовуються одиниці виміру «рік», «місяць» і «тиждень», 
що складаються з цілого числа «діб». Рік приблизно дорівнює 
періоду обертання Землі навколо Сонця (приблизно 365 діб), 
місяць - періоду повної зміни фаз Місяця (так званому сино-
дичному місяцю, тобто 29,53 доби). Тиждень складається з 7 
днів, не має прямої астрономічної основи і широко викорис-
товується як одиниця часу. 

На початку XXI століття Swatch через проблему часо-
вих поясів, які заважають людям спілкуватися через Інтер-
нет вирішили ввести свою систему виміру часу. Замість 
годин та хвилин, інтернет-час використовує «біти» (не 
плутайте з «bit» - тут слово «beat», або «удар»). Кожен 
«біт» дорівнює одній хвилині і 26,4 секунди, а день містить у 
собі тисячу таких одиниць. За точку відліку взяли меридіан, 
що проходить через місто Біль (Швейцарія), у якому знахо-
диться штаб-квартира Swatch. 

У житті будь-якої наукової сенсації буває три періоди: 
цього не може бути, в цьому щось є і, нарешті, хто ж цього не 
знає? Ми всі знаємо, що час - це особливого роду хрональне 
поле, нерозривно пов'язане з електромагнітної енергетикою 
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простору? 
Однак популярна теорія потребує деяких суттєвих 

уточнень. Співавтори цієї книги стверджують, що поряд з 
законом збереження речовини і енергії існує і закон збере-
ження часу. Прожитий відрізок, з часом не зникає. Вічність 
минулого дорівнює безодні майбутнього. Минуле існує 
реально, а не в будь-чиєї пам'яті, навіть якщо це сукупна 
пам'ять всього людства. За кожним з нас тягнеться ланцюг 
миттєвостей, які складаються із нас самих, із фаз наших рухів 
тіла, як якась голографічна кінограма, бо у кожного тіла є своя 
траєкторія руху, зростання, польоту і таке інше. Сукупність цих 
траєкторій укладається в русло загального плину часу. 

Виходить, що справжнього як такого немає. Будь-яку мить 
настає майбутнім і тут же стає миттю минулого. Те, що ми 
називаємо справжнім часом, всього лише спалах свідомості, 
який перепалює майбутнє - в минуле, подібно до того, як спа-
лахує вогонь електрозварювання, танцюючий між різними 
полюсами. Сьогодення - це, як співається в пісні, «є тільки мить 
між минулим і майбутнім, саме він називається життя. Значить 
«минуле» і «майбутнє» відповідає поняттю «час» взагалі. 

Прожитий день - реальність, яка може існувати вічно. У 
вчорашній день - можна повернутися, якщо поспішити туди зі 
швидкістю, що перевищує швидкість відлетілого світла. Це вже 
доведено Альбертом Ейнштейном. Якщо час в нашому триви-
мірному просторі - це вектор, необоротно спрямований з мину-
лого в майбутнє, то в двомірному просторі час має точкову 
характеристику, що зупиняє мить. А в чотиривимірному?  

Четвертий вимір це математичний об’єкт, що узагальнює 
властивості тривимірного простору і зароджується завдяки 
трьом відомим вимірам: неосяжність простору в усіх напрямках 
і у кожну мить. Сам простір і вимір нескінченності наділяє пред-
мети пластичністю. Тема додаткових вимірів простору та тема 
паралельних світів давно стала популярною у літературі. В 
1920-ті роки з'явилася перша фізична модель п'ятивимірного 
простору-часу, що включає чотиривимірний простір (теорія 
Калуци - Клейна) та дозволяла зв'язати гравітацію та електро-
магнетизм із геометричними властивостями простору і часу. У 
сучасній теорії струн простір-час вже має 11 вимірів. 

А як це можна угледіти в сучасному житті? Для початку 
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(поки теоретично) ви повинні знати, якщо у вас є старе  дзер-
кало, на його поверхні можна викликати все, що відбивалося у 
ньому раніше, особливо якщо це дзеркало вмонтовано у стіну. 
Ось чому «привиди» найчастіше виходять із старовинних дзер-
кал, намертво вправлених в стіни старих палаців, замків тощо. 
Тією ж здатністю володіють і інші просторово-часові константи, 
наприклад єгипетські піраміди, стародавні акведуки, залізничні 
та трамвайні мости і тунелі, вікові дерева, здатні накопичувати, 
акумулювати в собі час і простір незмінних координат. 

Як це зрозуміти? Час відображений у дзеркалі 
набуває властивостей площині, він має не тільки 
перший вимір - тривалість, але і ширину або, 
точніше буде сказати, глибину. Це не просто 
стрічка часу, це об'ємний потік інформації. Далі, 
чому ви думаєте, що час пливе по прямій лінії? 
Хто і чому подав вам таку нісенітницю? Чи не 
логічніше припустити, що час (спрощено), нак-

ручується витками, як кабель на котушці, як шари конденса-
торної фольги, де минуле існує паралельно - майбутньому. Час 
шарується і концентрується, як річні кільця дерева. Але іноді 
між «витками» трапляються «пробої» (т. зв. «між виткові зами-
кання»), і тоді виникають «чорні діри» в хрональному полі. Вони 
немов воронки смерчів, що утворюють повітряний тунель між 
небом і землею (або водою), блукають, переміщаючись по яки-
мось своїм законам, втягуючи в себе людей, безслідно зникаю-
чих з нашого життя, предмети, тварин, як розтруби повітряних 
смерчів. За допомогою «блукаючих чорних дір» часу можна 
пояснити появу і сніжних людей, і лохнеське чудовисько, втяг-
нутих смерчем часу і викинутих зі своїх доісторичних епох - в 
наші дні. В «чорні діри між виткових пробоїв» провалюються і 
наші сучасники, які не завжди гинуть в чужих століттях, а, 
пристосувавшись в тамтешнього життя, стають оракулами і 
провісниками. Наприклад Нострадамус. 

І поява НЛО і НЛОнавтів укладається в рамки цієї теорії, і 
цілком рукотворні «літаючі тарілки» заглядають до нас крізь 
«чорні діри» часу. Вони залітають навмисно або ж випадково 
затягнуті тим же тимчасовим вихором. Чому ж виникають ці 
«чорні діри»? Що викликає «між виткові замикання»? Як не 
дивно, але їх викликають потужні викиди надконцентрованої 
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енергії: вулкани, землетруси, удари великих метеоритів, ядерні 
вибухи тощо. Бо час енергетичний сам по собі, тут слово час, 
доречно замінити на «хрональне поле», яке взаємопов'язане з 
електромагнітним полем Всесвіту. Вже виявлені «тахіони» - 
частки такого поля. І наші земні, ядерні вибухи пробивають в 
витках часу «чорні діри», як дірявить велика кількість фреону, 
наш озоновий пояс планети. 

Далі ми пропонуємо розглянемо кілька прикладів із нашо-
го життя. Будь-яке значне перетворення простору тягне за со-
бою і тимчасові аномалії. Збудовані наддовгі тунелі та глибинні 
шахти, надвисокі вежі та супер хмарочоси - всі ці просторові  
новоутворення змінюють рух часу, подібно до того, як греблі, 
водоскиди та канали змінюють течію річки. Наступний приклад, 
наявність розгалуженої мережі залізниць, наймасштабнішого 
творіння людства. Ці споруди воістину планетарного розмаху. 
Металева сітка (колії), щільно покриває нашу планету і впливає 
на природне геофізичне поле Землі, на її хрональні процеси, 
тобто на хід часу. Далі залізнична мережа - це потужна енерго-
інформаційна мережа, яка має алгорітмічний рух і інформаційні 
потоки, тобто створює сферичне інформаційне поле навколо 
земної кулі, де наш тривимірний простір переходить в двомір-
ний і навпаки, (згадаємо перекручену стрічку Мебіуса), тобто 
залізнична мережа є межа-сполучення щонайменше двох, а по 
великій мірі - кількох просторів. Ось вам відповідь, чому і звід-
кіля з'являються поїзди-примари, про яких пишуть у СМІ. 

Примітка: Стрічка Мебіуса (петля 
Мебіуса) - топологічний об'єкт, має 
математичну властивість неорієн-
тованості і є лінійчатою поверхнею. 
Багато хто вважає, що стрічка Ме-
біуса є прабатьком символу нескін-
ченності. Існує гіпотеза, згідно з 

якою Всесвіт - це величезна петля Мебіуса. Побічно про це 
свідчить і теорія відносності Ейнштейна, згідно з якою, якщо 
ваш літак полетів прямо, то він може повернутися в ту ж 
тимчасову і просторову точку, звідки стартував. 

Спрощено, залізниці - це прискорювачі часу, свого роду 
синхрофазотрони, де існують просторово-часові аномалії. При-
клад, поїзди-примари в хронально-аномальних точках перехо- 
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дять з нашого звичайного тривимірного простору - в чотириви-  
мірний, де час (хрональне поле) крім тривалості, набуває - 
глибину. 25 вересня 1991 р, голова комісії з вивчення анома-
льних явищ при Академії наук України Лещатий В.П. підстеріг 
подібний, загадковий поїзд-примару під Полтавою, на переїзді 
в селі Заваличі. Він стрибнув на підніжку поїзда і більше його 
ніхто не бачив... Тепер він числиться зниклим безвісті. Описано 
також поява таємничого поїзда в Криму, (Балаклава у 1955 р). І 
таких прикладів у СМІ – чимало. 

Група ентузіастів з Києва і Севастополя періодично 
виїжджає в Полтаву, а звідти в Заваличі, на переїзд Олени 
Спиридонівни Чебрець, (якого навіть немає на карті). Вони 
сподіваються дочекатися чергового проходу поїзда-привида і 
розгадати цю таємницю. До складу групи входять: професійний 
залізничник, лікар-психіатр, колишній офіцер Головного розві-
дувального управління, уфолог, він же художник і телеопе-
ратор, а також історик-археолог. 
  

Всюдисущий  талант 
Талант – то крапля здібностей і море пра-
ці. Цей влучний вислів належить відомому 
українському письменникові Г. Тютюннику. 
І з ним важко не погодитися: кому, як не 
людині, що за життя скуштувала і солод-
кого смаку слави, і жорсткого чиновниць-
кого диктату у своїй літературній діяль-
ності, знати, як непросто жити з унікаль-
ним даром, даним людині Богом чи успад-
кованим від батьків. Тим більше – вмінню 
працювати над тим, аби талант цей розви-

нути, філігранно відточити та вміти застосувати. А ще кажуть, 
що талант завжди родом із дитинства. І що кожна людина 
народжується із зернятком у руці. Тільки треба знайти поле, де 
це зерно найкраще проросте. Талант може проявитися в різних 
сферах людської діяльності - в галузях музики, літератури, при-
родничих наук, техніки, спорту, в організаторській і педагогічній 
діяльності, в різноманітних видах виробництва. До когось це 
приходить вже в дитячому віці, бо завдання батьків, виховате- 
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лів, вчителів – допомогти дитині розвинути свій дар, скориста- 
тися своєю унікальністю з користю для себе та оточуючих. 

Велика людина повинна мати екстраординарний талант, 
що і виділяє її із загальної кількості людей. Але в реальності 
так складається, що в геніїв талант видний неозброєним оком. 
Тому, навіть не знаючи місця й часу народження знаменитості, 
можна побачити лідируючий талант, що і визначає геніальність. 
Але не у всіх шлях до суспільного визнання був рівним і зрозу-
мілим, деяким великим людям доводилося займатися багать-
ма, не пов'язаними з їхньою величчю, справами, поки таланту 
вдавалося пробитися назовні. Так буває, коли сильних приро-
дних талантів багато, і людині інтуїтивно важко розібратися 
який талант домінує. 

Що таке успіх? У кого питати про це, як не в відомих та 
успішних у своїй сфері людей. Успіху в житті сприяє формула: 
ідея + віра в неї + робота на результат. Розшифруємо. Для 
нас ідея – це причина, яка повинна мати наслідок. Важливо 
робити те, що ти любиш, у що віриш. Ми скажемо, фанатично 
любиш, вважаєш справою всього життя, і тоді життя буде 
сповнене успіху! Щоб стати успішним, потрібно працювати над 
собою, а багатство – це вже наслідок праці. 

Але все йде від ідей, вони виникають спонтанно і можуть 
бути божевільними, головне – знати, що немає нічого неможли-
вого. Потрібно придумувати якісні та проривні ідеї, створювати 
круті продукти і таке інше. Завжди потрібно пам'ятати, хто ти є і 
яка твоя мета, стукайте у різні двері – і тобі відкриють, і завжди 
рухайся вперед. Людина продовжує жити в людях, які її пам'я-
тають і люблять, і в своїх справах. І краще, щоб тебе згадували 
з любов'ю, ніж проклинали. Успіх, на наш погляд, – це привно-
сити що щось хороше в це життя, а не забирати.  

***** 
У Бразилії до школи віддають не тільки дітей, але й 
…гусей. У спеціальній школі понад 1000 ґелґотунів 
учаться захищати своїх господарів і охороняти гос-
подарство. Тож, потрапивши до цієї країни, можна 
побачити поважного сеньйора з гусаком на повідку. 
Гусак захистить його не гірше вівчарки чи доберма-
на: і засичить страшно, і дзьобом ущипне боляче, і 
крилами зіб’є нападника з ніг.  
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Як у різних країнах відрізняються школи по вимогам? 
 Школи у Великобританії. Чиновники Великобританії 

заборонили дітям 11-18 років використовувати сленг в школах. 
Навіть слова «привіт»/«пока» діти повинні замінити офіційними 
«доброго ранку»/«до побачення». Під забороною і всі розмовні 
скорочення. Влада вважає допустимим в школах тільки літера-
турну стандартну англійську мову. Обґрунтування таким вимо-
гам прості - прагнення поліпшити культуру мовлення та розши-
рити словниковий запас школярів. Чиновники запевняють, що 
це підвищить шанси дітей на працевлаштування та кар’єру. 

 Школи у Франції. Школи у Франції здивують вас своїм 
яскраво вираженим національним забарвленням. Перші школи 
для діток - це «материнські школи», в яких до загальної почат-
кової освіти готують вже з 2-3 років. З дітьми працюють і педа-
гоги, і психологи. У 5 років всі діти навчаються читанню в обо-
в'язковому порядку. Початкова школа у Франції триває 5 років. 
Надалі 4 роки діти вчаться в коледжі. А потім 2-3 роки - в ліцеї 
або старшій школі. На третьому ступені навчання вже вибирає-
ться спеціалізація подальшої освіти. Ліцей у Франції закінчують 
тільки 80% школярів через складнощі навчання в ньому. Школи 
у Франції - одні з кращих освітніх установ в Європі. 

 Школи у Мексиці. У Мексиці працює програма общин-
ної освіти. Вона створена з ініціативи Національної ради Мек-
сики з розвитку освіти за підтримки Міжамериканського банку 
розвитку. Програма розрахована на мексиканських дітей, які 
проживають у віддалених селах без можливості отримання 
освіти. В рамках даної програми в якості вчителів-стажерів в 
селах селяться на рік або два - студенти. Вони дають освіту 
дітям за скромну платню. Натомість по закінченню терміну 
перебування студенти отримують гранти для продовження 
освіти. Щороку за цією програмою навчаються близько 300 тис. 
дітей із 40 тис. населених пунктів. 

 Школи в Австралії. Шкільна освіта в Австралії стала 
причиною занепокоєння влади країни. Процвітання Австралії 
вибудуване на сільському господарстві і вівчарстві. Експерти 
стурбовані, що сучасні школярі далекі від цих галузей. Австра-
лійською радою з досліджень в галузі освіти було проведено 
аналіз по школам країни. Брала участь 61 школа, в тому числі 
це були і сільські школи. Дослідження пройшли 900 школярів. 
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Результати шокували, 40% десятикласників позначили тва-
ринне походження бавовни. 13% десятикласників і 27% шес-
тикласників відповіли, що йогурт є рослинним продуктом.  

 Школи у В'єтнамі. В'єтнамські школи і навіть дитячі 
садки Хошиміну тепер радують дітей та їх батьків ново введе-
ною йогою. Заняття починаються з пози лотоса, а викладач 
розповідає мудрі притчі. За день школярі та дитсадки отриму- 
ють близько години занять йоги. Можливо збільшити тимчасову 
тривалість йоги, вибравши ще й позакласні уроки йоги. Фахівці 
сфери освіти і спорту переконані, що йога позитивно впливає 
на досягнення навчальних цілей школярами, знімає тривожні-
сть і підвищує концентрацію дітей. Батьки ж щасливі, що діти 
менше стали «зависати» в Інтернеті. 

 Україна. Через трагічні випадки на уроках фізкультури 
у школах України скасовано складні фізичні нормативи як-от 
кроси. Вчитель боїться давати серйозні навантаження дітям на 
уроках, оскільки будь-яке нещастя - це надзвичайна ситуація, у 
якій завжди звинувачують вчителя. 

 

Незвичайні  люди  серед  нас 
Лівші - люди з домінуючою лівою рукою були 
завжди. І лівшам завжди діставалося від пра-
воруких за їх «ненормальність». У багатьох 
віруваннях і релігіях лівші були визнані незг-
рабними і недотепними, а також підлими, 
шкідливими і лицемірними. На щастя, часи 
змінилися, і вже давно відомо, що ліворуки 

порою бувають розумнішими і вправнішими за праворуких. Ва-
лентин Карпов зібрав для вас невеликі цікаві факти про  життя і 
діяльність лівшів. У більшості з нас був хоча б один знайомий - 
лівша, який напевно здавався вам «особливим». Правші ціле-
спрямовано звикли вважати лівшів не від світу цього, і якщо 
наш ліворукий побратим чим-небудь відрізняється від нас, то 
як правило ми перезираємося і розводячи руками вимовляємо 
щось на кшталт «ну що вдієш, він же лівша». 

На планеті живе близько 700 млн. лівшів, які є особливи-
ми, причому не тільки в біологічному плані. Незважаючи на те, 
що праворуких людей набагато більше, це не привід гнобити 
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лівшів (навіть якщо вони ведуть себе дійсно дивно). Слід наго-
лосити, що природа створила нас асиметричними. Наш мозок 
сам вибирає, яка рука буде домінуючою. Якщо більше розви-
нена права півкуля мозку, активною стає ліва рука, і навпаки, 
якщо більше розвинена ліва півкуля, то головною рукою буде 
права. Але сучасні психологи вважають, що геніальність люди-
ни не залежить від того, яка рука у нього домінує. Мислення 
лівшів і правшів теж відрізняється. І це залишається фактом. 

У стародавні століття лівшів вважали чаклунами і відьма-
ми, тому що нерідко вони володіли неабиякими здібностями. І 
такі люди піддавалися спалення на вогнищі. У Древній Русі лів-
шам не дозволялося давати свідчення в суді. Вважалося, що 
диявол був лівшею і тому вони знаходяться під його впливом. 
Показово, що в перекладі з латини слово sinister - «лівша» 
означає «зло», тоді як правша - dexter - добро, вміння. У свою 
чергу, стародавні германці за невміле поводження зі зброєю 
називали ліворуких не інакше, як «недотепа»: так буквально 
«лівша» і перекладається з німецької і з багатьох інших мов. 

Середньовіччя було найбільш жорстоким до ліворуких.  
Найчастіше людей з активною лівою рукою просто спалювали 
на вогнищах за обвинуваченням у чаклунстві і сприянні дияво-
лу. Вважається, що близько 300 тисяч осіб з ліворукістю згоріли 
на вогнищах інквізиції у той період. 

***** 
Вставка. Найстаршим доктором наук ста-
ла Елізабет Ейчелбаум (США). Вона отри-
мала диплом доктора у віці 90 років 58 днів. 
Найдовше вчився примудрився Роберт Кро-
нін з Великобританії. Він почав вивчати 
біологію в Прінстонському університеті 9 
лютого1948 р., а закінчив 30 травня 2000, 
таким чином провчився 52 роки. На момент 
отримання диплома йому було 72 рік 272  

дня. Населення України відноситься до найбільш освічених, за 
кількість людей з вищою освітою на душу населення. За дани-
ми перепису населення 2001 р., в Україні за 12 років кількість 
осіб, що отримали повну вищу освіту збільшилася на 34,9%. 

***** 
Незважаючи на масштабне і планомірне знищення, чима- 
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ла кількість ліворуких людей увійшли в історію людства. Так, 
наприклад, імператор Гай Юлій Цезар, фараон Рамзес II, пол-
ководець Олександр Македонський, Жанна Д’Арк. Карл Вели-
кий і Наполеон Бонапарт володіли лівою рукою краще, ніж пра-
вою. Не менш вражає і список сучасних політиків: історію ХХ 
століття неможливо уявити без Вінстона Черчілля, Махатми 
Ганді, Рональда Рейгана і Фіделя Кастро. Між тим, ліворукі 
люди успішні не тільки в політиці. Особливо багато їх у мис-
тецтві: художники-лівші  Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, 
Рафаель, Пабло Пікассо; музиканти - Бетховен, Моцарт, Шо-
пен, Пол Маккартні, Рінго Старр, Курт Кобейн, Стінг, Емінем; 
актори  Чарлі Чаплін, Мерилін Монро, Джим Керрі, Роберт Де 
Ніро, Анджеліна Джолі, Міла Йовович, Ніколь Кідман, Сильве-
стр Сталлоне, Кіану Рівз, Демі Мур, Том Круз та інші 

Статистика вказує на те, що серед успішних спортсменів 
є багато шульг. Тенісист Рафаель Надаль, футболіст Пеле, а 
тенісистка Мартіна Навратілова дев'ять років носила звання 
першої ракетки світу. Статистика говорить, що 40% золотих 
медалей виграють саме спортсмени-лівші. Наприклад, україн-
ський майстер С.Тетерін робить мініатюри з різного матеріалу: 
дерева, міді, золота та пластмаси, які видно під мікроскопом. 

У 1970-1980-ті роки нейрон науку охо-
пив так званий латеральний бум, вик-
ликаний дивовижними досягненнями 
американських нейрохірургів і нейро- 
психологів. У 1982 році одному з них, 
Роджеру Сперрі, була присуджена 
Нобелівська премія за вивчення спе-
ціалізації лівої та правої півкулі мозку 
людини. Слово «латеральний» в пе-
рекладі з латини означає «сторон-
ність, боковизна» і стосовно людини 

означає нерівнозначність, асиметрію правих і лівих органів та 
систем. Відтоді в науковий ужиток міцно ввійшли терміни «ру-
кість», «окість», «вухість», «ногість». Так, наприклад, наука 
антропофізіологія вивчає, як часто зустрічаються ліві і праві 
варіанти у населення різних країн. Проте різнорукість людей 
відома з незапам’ятних часів, і перший науковий факт про це 
зустрічається ще... в Старому Заповіті. 
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Лівші – люди творчі, активні, вони не сидять на місці, вча- 
ться та «ковтають» інформацію у великих обсягах. Але от з 
логікою у них можуть бути проблеми. Лівші здатні схоплювати 
інформацію на льоту, вони бачать проблему цілком, а правшам 
потрібно розкласти все по поличках. Якщо у чистого лівші скла-
дності з математичними завданнями, то йому буде простіше 
пояснити матеріал на образах. Правші, навпаки, воліють логіку. 
З них виходять непогані аналітики і відмінні стратеги.  

Чистих лівшів у світі не так вже й багато. А у тваринному 
світі все навпаки. Там більше лівшів. Наприклад, у мавп і білих 
ведмедів ліва лапа сильніше. Але, як виняток, у світі фауни теж 
зустрічаються право лапі (правші), правда, набагато рідше. 

У середньому лівші живуть на 9 років менше, ніж їх право-
рукі побратими. До цього висновку прийшли вчені, що проводи-
ли дослідження в 1991 році. Причиною високої смертності є не 
погане здоров'я від народження, а самогубства за нестійкої 
психіки і нещасних випадків. В даний час ці дослідження не 
знаходять підтвердження. 

Зростання числа ліворуких у світі поки що не дістало 
переконливих пояснень. З одного боку, у сім’ях, де у висхідних 
поколіннях зустрічалися лівші, ймовірність появи ще одного 
ліворукого вище в 3-4 рази в порівнянні з сім’ями правшів. З 
другого боку, сьогодні лівші народжуються і в сім’ях, де ніколи 
не було ліворуких. Лунають голоси, що в XX ст. людство істо-
тно послабило природний відбір, і слабкі діти здобули право на 
життя, хоча раніше вони не виживали. Чи є підстави для таких 
думок? - Є. На думку американських психологів, лівші частіше 
відчувають «стрес при пологах». Українські дані свідчать, що 
матері цих дітей часто потрапляли у стресові ситуації. Якщо 
умови перебування плода в утробі матері погіршилися, то це 
може вплинути і на розвиток лівої півкулі, організм переносить 
функції «рукості» в праву півкулю. Ліворука дитина частіше 
народжується незрілою й іноді відчуває асфіксію.  

В Україні свого часу були проведені наукові дослідження 
поширеності ліворукості серед осіб з розладами нервової сис-
теми і психіки. Виявилося, що їх дещо більше, в порівнянні з 
іншим населенням. Тобто, цілком можливо, що ліворукість є 
свого роду спробою природи уникнути грубих наслідків уражен-
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ня головного мозку плоду і в переважній більшості випадків 
вона є свідченням цілком сприятливого результату минулого  
неблагополуччя. 

На сьогодні далеко не все вивчено в житті шульг різного 
віку. Користуючись нагодою, звертаємося до вчених Націона-
льної медичної академії та Національної академії педагогічних 
наук України приєднатися до дослідження феномену ліворуких.  

Цікаві факти з життя лівшів:  
Кожного року 13 серпня - Міжнародний 
день лівши.  Якщо жінка вагітніє ста-
рше 40 років, то шанс, що народжена 
дитина виявиться лівшею зростає на 
130%, в порівнянні з тим, якщо б вона 
завагітніла в районі 20 років. 
 Ймовірність народження ліворукої 

дитини, якщо обоє батьків правші, всього 2%. Якщо один з 
батьків лівша, ймовірність підвищується до 17%, в обох ліво-
руких батьків діти-лівші з'являються в 46% випадків. 

 Лівші більш схильні до бунтарства і злочинності. І, як 
правило, ліворукі діти набагато впертіше, ніж праворукі. 

 Разом з цим у багатьох ліворуких гарні музичні здібно-
сті і абсолютний слух. Також вони частіше вибирають професії 
артистів, художників і письменників. У деяких культурах лівші 
вважаються ізгоями. 

 Крім того, в багатьох мовах слово «лівий» має нега-
тивне забарвлення і є синонімом слів «незграбний», «фальши-
вий», «нещирий», «викликає підозру». У деяких країнах, напри-
клад, ісламських, ліва рука є «нечистою». 

 «Lrrtm1» - назва гена, що визначає чи буде дитина  
правшею або лівшею.  

 Чоловіків лівшів набагато більше, ніж жінок. 
 Кількість лівшів на Землі скорочується. У кам'яному 

столітті їх було близько 50% населення, у бронзовому - 25%, а 
зараз - всього 5%. Майже 90% людей на планеті - правші, і ли-
ше у 3-5% «провідна рука» - ліва. Решта 5-7% амбідекстри (дві 
провідних руки). Такі люди мають можливість використовувати 
відразу обидві півкулі. Діти амбідекстри краще засвоюють нову 
інформацію, більш кмітливі, легше адаптуються до нових умов. 
Виховуючи таку дитину, потрібно враховувати те, що якщо оби-
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дві півкулі мозку мають велике навантаження, то у дитини може 
виникнути неврастенія. Дитина буде сильно втомлюватися, 
можуть виникнути постійні головні болі. Щоб цього уникнути, 
потрібно постаратися зменшити навантаження на ліву півкулю, 
яка відповідає за інтелектуальний розвиток і логіку, замість 
цього більше розвивати праву, яке відповідає за творчість. 
Наприклад, замість додаткових занять математикою займайся 
з дитиною малюванням, танцями, можна записати дитину в 
музичну школу. Тоді мозок дитини не буде відчувати надмірних 
навантажень. 

Для того, щоб визначити, ким є ваша дитина, можна про-
вести нескладний тест. Для початку визначимо головну руку - 
для цього попросіть дитину зчепити кисті в замок. Який палець 
виявиться зверху - та рука буде провідною. Так само можна 
скласти руки перед собою в позі Наполеона (обхопити руки 
перед грудьми), якщо зверху виявилася права рука, то вона і є 
у дитини головною. Тепер спробуємо визначити провідне вухо. 
Попросіть дитини послухати цокання наручного годинника. 
Яким вухом вона потягнеться до них, те і буде домінуючим. 
Для того, щоб визначити активний очей, то потрібно зробити на 
аркуші паперу круглий, невеликий отвір і попросити дитину 
подивитися в нього. Яким оком вона буде загляне в цей отвір, 
те і буде головним. У завершенні можна перевірити ногу дити-
ни. Просто попросіть дитину закинути ногу на ногу. Та нога, що 
опиниться зверху і буде провідною. 

***** 
Вставка. В середньому люди проводять за 
читанням 6,5 годин на тиждень. Більшість 
читачів втрачають інтерес до книги на 18 
сторінці.   Найдовший марафон командного 
читання вголос тривав 224 години за учас-
тю: Мільтона Ненома, сильвініта Карбоне, 
Карлоса Антона, Едіт Діаза, Йоланда Бап-

тісту і Наталі Дантаз в торговому центрі «Mac» в Пайсан-
ду, Уругвай, 13-22 вересня 2007 року. Цікаво, що раніше в біб-
ліотеках книги приковували до полиць металевими ланцю-
гами. А ще в минулому книги ставилися на полицю «навпаки»: 
корінцем до стіни і переднім обрізом назовні. Деякі люди кр-
дуть книги з бібліотек, їх називають - бібліоклептомани. 
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Сьогоднішній світ більше пристосований для правшів, так 
як їх все-таки більшість. Наприклад, якщо взяти магазин. У всіх 
супермаркетах рух по торговому залу йде проти годинникової 
стрілки. Це придумано для того, щоб праворуким покупцям 
було зручніше складати товар у кошик. Чим більше товару взя-
то, тим швидше ростуть продажі магазину. Спортивні стадіони 
побудовані по такому ж принципу, і спортсмени біжать по стаді-
ону проти годинникової стрілки, щоб на повороті активна права 
нога могла вберегти бігуна від падіння. Турнікети в метро прис-
тосовані теж для правшів, а жінкам зробили отвір для правої 
руки в швейній машинці. Для лівшів вдалося знайти лише канц-
товари на полицях: ножиці, скріпки, лінійки з дзеркальною шка-
лою. А з рештою лівшам поки доводиться пристосовуватись. 

У світі існують стипендії для лівшів, які добре вчаться в 
різних начальних закладах. У коледжі Джуніата College, штат 
Пенсільванія, США, лівшам призначається стипендія під наз-
вою «Frederick and Mary F. Beckley Scholarship». Є різні премії, 
самому успішному лівші виплачують $ 1000. А ще є цікаві особ-
ливості у школах різних країн.  

***** 
Вставка. Польща. Раніше у цій країні 
шкільне життя було таким, як і в нас, 
але тепер відбулися зміни. Навчальний 
рік в Україні закінчується в червні, а 
починається 1 вересня. В Польщі сту-
денти мають у цьому сенсі значну пе-
ревагу, відпочинок триває до 1 жовтня.  
 Великобританія. З англійцями у нас 

багато спільного. Школярі також закінчують навчання напри-
кінці травня. Щоправда, фіксованої дати немає – вчаться до 
понеділка останнього травневого тижня. А буде це 25 чи 30 
число, залежить від фарту. Розпочинається навчання теж 
на початку вересня. Однак великодні й різдвяні канікули три-
вають аж по 14 днів. 

 Німеччина. А ось тут немає єдиної системи. У кож-
ній федеральній землі – свої правила. Наприклад, якщо в Гес-
сені діти відпочивають з 23 червня по 1 серпня, то у Бремені 
- з 10 липня по 20 серпня. Практичні німці зробили це для то-
го, аби зменшити затори на автошляхах у південному напря- 
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мку й уникнути дефіциту квитків під час літніх канікул. 
 США. Цікаво, що американські діти – найбільші фана-

ти окремого від батьків відпочинку. Щороку в літніх таборах 
відпочиває 85% школярів тоді, як у нас лише 12%. У більшості 
американських дітей канікули тривають 2,5 місяці. У півден-
них штатах діти йдуть відпочивати ще у травні, а сідають 
за парти на початку серпня. Причина у кліматі: травень, чер-
вень, серпень – дуже спекотні місяці на цій території. 

 Японія. В порівнянні з юними самураями ми вигляда-
ємо ледарями й неробами. Бо японський школяр може дозво-
лити собі відпочинок 3 тижні влітку і 2 - взимку. Жодних свя-
ткових днів немає. Хтось навіть порахував: щоб опанувати 
програму японського школяра, зважаючи на 3 місяці відпо-
чинку, довелося б вчитися не 11-12, а 17 років! 

 Франція. Канікули у цій країні тривають від кінця 
травня до початку серпня. Отже, школярі відпочивають ли-
ше два місяці. Не слід забувати і те, що у Франції (зрештою, 
як і в Нідерландах, Швейцарії і Австралії) діють обов’язкові 
навчальні програми для обдарованих дітей. А отже, їхній літ-
ній відпочинок стає коротшим. 

 

Маленькі  секрети 
Помешкання добрих і щиросердних людей 
завжди видно здалеку. Там буяють зеленим 
листям і яскравим квітом рослини. От і оселя 
діда Опанаса радує наш зір різними барва-
ми. Малесенькі незабудки і витончені троя-
нди стоять поруч і дивляться одне на одне. 
Трохи далі щедро дарують свій аромат біле-
нькі скромні квіти жасмину і розкішні півонії. 
Кожна квітка - це окраса нашого життя. Той, 
хто любить квіти, піклується про них, знає, 
що у рослин також є душа. Рослини дуже 

чутливі і вміють віддано любити людину, яка не шкодує праці і 
часу, щоб за ними доглядати. Квіти дарують нам не тільки свою 
красу. Вони - частинка всієї живої зеленої природи, завдяки 
якій ми маємо змогу дихати чистим повітрям. Адже рослин-
ність, яка прикрашає нашу Землю, є легенями планети. 
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А ще у квітів є особливе багатство - цілющі лікарські влас-
тивості. Ціла скарбничка природи схована у кожній, навіть най-
меншій квіточці. Іноді ми навіть не здогадуємося, що найпрос-
тіші лісові, польові, лугові квіти - справжні лікарі. Тендітні роже-
ві дзвоники наперстянки лікують серце. Духмяний цвіт липи 
допомагає здолати температуру під час грипу та інших вірусних 
захворювань. Розсипані фіолетовими краплями на полі квіти 
сокирки один з найкращих засобів для лікування очей. 

А ще в будинку діда Опанаса багато домашніх квітів, які 
прикрашають оселю. І вони також наші природні помічники, які 
не тільки звеселяють житло зеленою барвою, своїм цвітом, але 
й поліпшують мікроклімат, допомагають зняти стрес. Хто з нас 
не знає такої рослини, як алое? Її часто називають квіткою, хоч 
й має колючі довгі листки. Тільки цвіте дуже рідко. Зате лікує 
нас від багатьох хвороб, навіть душевних. Коли маємо поганий 
настрій, відчуваємо втому, варто трішки посидіти біля цієї кім-
натної рослини, щоб поліпшилося самопочуття.  

Немає жодної дівчини, жінки, яка не любила б квіти! От і 
старша онука діда Опанаса – Тетяна з любов’ю придивляється 
до квітів: азалія буде цвісти із січня по квітень місяць; антуріум 
- радувати око з лютого по травень; пеларгонія крупноквіткова - 
вражати своєю красою з березня по червень; клен кімнатний - 
дарувати аромат своїх квітів із квітня по серпень; жасмин - із 
травня по вересень; колумнея дрібнолиста - із червня по вере-
сень; розан китайський - із червня по жовтень; троянди полі-
антові - з липня по листопад; крінум - із серпня по жовтень; 
бегонія шляхетна - з вересня по грудень; бувардія гладкоцвітна 
- з жовтня по грудень. Треба тільки навчитися придивлятися і 
любити природи і вона буде допомагати людині. 

***** 
Прості прикмети. З давніх часів існує маса прик-
мет щодо віників, щоб зберегти удачу й благо-
получчя в будинку: 
• віник завжди ставлять ручкою вниз - зберігає 
добробут й уберігає від демонів; 
• не можна мести віником за поріг, щоб не вимес-
ти гроші; 
• не можна мести віником в хаті після заходу сон-

ця, щоб не занедужати; 
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• не можна переступати через віник; 
• не можна бити використаним віником дітей в хаті - до хво-
роб, якщо виникла необхідність наказати дитину, то дозво-
ляється це робити – тільки новим віником на порозі хати; 
• новим віником б'ють плодові дерева - до врожаю; 
• новим віником обмітали дитину, щоб добре спали; 
• новий віник для залучення добробуту занурюють у воду на 
зростаючий Місяць, також на нього загадують бажання; 
• незаміжні дівчата для залучення наречених стрибали через 
новий віник 9 разів; 
• не можна мести двома різними віниками в один день – до 
втрати багатства; 
• не можна, щоб хтось чужий підмітав у вашому будинку - 
втратите везіння; 
• старий віник не можна спалювати й викидати поблизу 
будинку; 
• при переїзді на нове місце, старий віник забирають із собою; 
• не можна мести в хаті, якщо хтось із домочадців у дорозі; 
• якщо хочете позбутися від небажаного гостя, то після його 
відходу виметіть сміття через поріг між своїми ногами; 
• в  давнину вірили, що від того, яка дівчина - господарська чи 
ні, залежить її подальша доля. Вважалося, що чим ретельні-
ше вона підмітає підлогу, тим швидше суджений постукає у її 
двері. А ось обмітати навколо ніг жінки не рекомендується, 
таким чином можна навести на людину вінець безшлюбності; 
• якщо на весіллі дорогу перед молодятами підмітати до са-
мої церкви, то сімейне життя їх не буде знати горя і сварок;  
• розсипався віник або повипадали прути - не варто пережи-
вати. Таке повір'я принесе нареченим радісну звістку. Мож-
ливо, незабаром з'ясується, що невістка вагітна. 

***** 
Маленькі секрети з дитинства видатних 
людей. Якось на уроці музики вчителька 
розказала дітям про Моцарта. Мовляв, та-
кий талановитий був хлопчик: у три роки 
сів за клавіру, в п’ять почав писати власні 
музичні п’єси. Від самого народження: гор-
дість батьків і майбутня видатна особисті-
сть світового масштабу. На перерві п’яти-
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класник Петрик обговорював з однокласницею почуте: «З Мо-
цартом усе було ясно: генієм народився, генієм і помер. А як 
же ми? Якщо ми в три роки не сіли за клавіру (не тільки не сіли, 
а й до другого класу навіть не знали, що це таке), чи не означає 
це, що ми пропащі люди»? Ні, не означає. Ранні роки видатних 
і обдарованих дітей у школі найчастіше згадують побіжно, кіль-
кома датами чи важливими епізодами. Похвалитися цікавими 
історіями з дитинства могли хіба що найбільш знані або найбі-
льш «міфологізовані» постаті. У свій час  малий Т.Шевченко 
ходив шукати стовпи, на яких тримається небо, маленький 
Пушкін фігурує тільки в парі з Ариною Радіонівною, а малень-
кий А. Ейнштейн погано вчився в школі. А як щодо інших? Наче 
й не було в них дитинства, яке формує той «багаж», що його 
кожна людина тягне за собою в доросле життя. Саме це і ціка-
вить сьогоднішніх дітей в школі. Якими видатні люди були в 
дитинстві? Такими ж, як і інші діти, чи якимись особливими? 
Тоді як вони стали видатними і що я маю зробити, щоб теж 
стати таким як вони? Ми дивимося на них знизу вгору, рівняє-
мося на їхні вчинки і вивчаємо в школах їхні біографії. Ці люди 
змогли змінити не тільки своє життя, а й хід історії на нашій 
планеті. Ми теж хочемо бути такими. 

***** 
Вставка. Скриня Мерця - це зовсім не скри-
ня, а незаселений острів у Карибському мо-
рі, площею всього 200 м2. На початку XVІІІ 
століття грізний капітан піратів Эдвард 
Тич висадив тут 15 заколотників і залишив 
їм лише пляшку рому, прирікаючи їх на вірну 
смерть від спраги й голоду. Однак заколот-
ники вижили й через місяць були повернуті 

на корабель. У їхню честь пірати й склали знамениту пісню. 
***** 
Вчені з різних країн і в різний час задавалися цими питан-

нями, вивчаючи різні аспекти геніальності. Та тільки наш інфор-
маційний вік, з його можливостями швидкого збору та обробки 
інформації, уможливив проведення подібних досліджень в пов-
ній мірі. В результаті, більшість дослідників прийшли до висно-
вку, що в рецепті будь-якого успіху є всього чотири компоненти: 
здібності, праця, успіх і досвід. 
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Правило 10 тисяч годин. В рамках своїх досліджень 
успіху вчені проаналізували біографії багатьох знаменитих 
людей і знайшли цікаву закономірність. Кожному генію на шля-
ху до перемоги довелося присвятити не менше 10000 годин 
відточуванню свого навику. Іншими словами, про яку б область 
не йшла мова, для досягнення рівня майстерності, що співвід-
носиться зі статусом експерта світового класу, потрібно 10000 
годин практики. Залежно від особистих здібностей ця цифра 
може дещо змінюватися, але зовсім незначно. 

Отже, рецепт успіху простий до бана-
льності. Це наявність здібностей + 
працездатність + успіх + досвід. Ви-
киньте один компонент з цього кок-
тейлю, будь-який, і ви станете просто 
хорошим фахівцем у своїй галузі. При-
беріть два - і ви залишитеся ніким. І 
тільки всі чотири еліксири роблять з 
людини генія. Дуже часто ми ставимо 

перед собою високі цілі, які не так легко досягти. Звичайно, чим 
вища мета, тим більше доведеться працювати, тим з більшими 
труднощами ви зіткнетеся. І в той момент, коли ви скажете: 
«Все. Набридло. Я не зможу це більше», зупиніться, заспокой-
те свої емоції і задумайтесь над тим, що найвідоміші люди в 
історії людства теж стикалися з подібним. І яким був би світ, 
якщо б вони взяли і просто відступили? 

Напевно кожен з Вас дивиться діснеївські мультики. Вони 
барвисті, цікаві, живі. Так от, Уолт Дісней, відомий мультипліка-
тор і засновник компанії Дісней, теж у молодості стикався з без-
ліччю проблем і невдач. Спочатку йому було дуже важко знай-
ти роботу, а одного разу його вигнали з компанії з дуже пога-
ною характеристикою: «брак уяви і відсутність оригінальних 
ідей». Це був плювок в душу молодому мультиплікатору, і у 
багатьох відразу опустилися б руки. Але Уолт не ослаб, а ство-
рив свою компанію, де вже був начальником і міг без зайвих 
рад вирішувати що і як робити. Хто колись вигнав Діснея, зго-
дом пішов у небуття, зараз їх не можуть згадати, а ось діснеї-
вські мультфільми дивляться діти по всьому світу. 

Є ще багато прикладів-секретів, відомих нам з дитинства, 
яким наука не може дати відповіді: «Як це діє і чому»?  
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Мудрість  фараона 
Дивиться, - сказав фараон жер-
цям - унизу йдуть довгі шеренги 
заковані у ланцюги раби і несуть в 
руках по одному камені. Їх охоро-
няє безліч солдатів. Чим більше 
рабів, тим краще для держави - 
так ми завжди вважали. Але, чим 
більше рабів, тим більше доводи-
ться побоюватися їхнього бунту і 
ми підсилюємо охорону. Ми зму-

шені добре годувати своїх солдатів і рабів, інакше останні не 
зможуть виконувати важку фізичну роботу. Але і солдати і раби 
однаково, ледачі й схильні до бунтарства... 

Замислившись, фараон дивився на шеренги рабів: «Вар-
та зовсім стала ледачою, не підганяє рабів». Що робити, щоб 
вони рухались швидше? Як заставити стражу теж приймати 
участь в будівництві мого палацу? І раптом його осинило. Не-
хай сьогодні, перед заходом сонця, глашатаї рознесуть Указ 
фараона, у якому буде сказано: «Зі світанком нового дня, всім 
рабам дарується повна воля. За кожен камінь, принесений у 
місто, вільна людина буде одержувати одну монету. Монети 
можна обміняти на їжу, одяг, житло у місті й інші блага. Відте-
пер раби - вільні люди». Ранком наступного дня фараон й жер-
ці знову здійнялися на площадку для огляду. Їм відкрилась зов-
сім інша картина. Тисячі людей, що були рабами, наперегони 
тягли важкі камені, обливаючись потім, багато хто ніс по дві 
каменюки. Інші, колишні раби, у яких було по одному каменю, 
бігли з ношею до міста, піднімаючи пил. Деякі охоронці теж 
тягли каміння, їм хотілось грошей. Раби, які вважали себе віль-
ними і зняли кайдани, прагнули одержати, якнайбільше  монет, 
щоб побудувати своє нове, щасливе життя. 

А зміни були колосальними, раби з охоронцями об'єдна-
лися в невеликі групи, спорудили візки й, доверху навантажив-
ши камінням, везли їх до міста. Вони ще багато пристосувань 
винайдуть – думав фараон, скоро з’явиться обслуга: рознощи-
ки води і їжі. Незабаром виберуть начальників і суддів. Нехай 
вибирають, адже вони вільні, а по суті - тягають камені. 
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Явища,  на  які  немає  відповіді 
В наші часи людство почи-
нає все більше вірити у все-
могутність сучасної науки, 
вважаючи, що вона може 
пояснити все суще на пла-
неті та у Всесвіті. І дійсно, 
багато явищ мають наукове 
пояснення, проте не всі  їх 
можна пояснити на основі 
наукових знань сьогодення. 

Наприклад, наука ще не має чіткого уявлення щодо процесу 
творення Всесвіту. Не може пояснити і формування релігійних 
переконань. Існує ще багато інших загадкових проявів, які від-
носяться до надприродного, вивчити чи виміряти їх на основі 
наукового методу неможливо 

Як з’явилося життя? Коли і як це сталося? Прихильники 
теорії «первинного бульйону» вірять, що родюча Земля сама 
формувала складні молекули, в яких і з’явилося перше життя. 
Ці процеси відбувалися на дні океану, в вулканічних кратерах, 
а також в грунті і під льодом. Інші теорії надають великого зна-
чення вулканічної активності, багато прихильників теорії панс-
пермії. (Примітка. Панспермія (від грец.- «насіння»), косого-
нічна гіпотеза про появу життя на Землі внаслідок перенесення 
з інших планет якихось «зародків життя». Була висунута німе-
цьким ученим Германом Ріхтером у 1865 р. і підтримана Гер-
маном Гельмгольцем і Сванте Арреніусом). 

«Теорія абіогене́за» (грец. життя + народження), виник-
нення живого з неживого в процесі еволюції. У наш геологічний 
час абіогенез неможливий через відсутність фізико-хімічних 
його передумов та неминучого знищення виникаючих форм 
сучасними живими організмами. Іншими словами, абіогенез — 
це утворення органічних сполук, характерних для живої приро-
ди, поза організмів і без участі ферментів, в результаті хімічних 
реакцій між неорганічними речовинами (в звичних умовах або 
екстремальних ситуаціях, наприклад, в жерлах вулканів тощо). 
В ході такої взаємодії можуть виникати складні органічні спо-
луки, часом дуже токсичні. 
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Не слід відкидати позаземне життя - гіпотетична форма 
життя, що виникла й існує за межами Землі. Є предметом вив-
чення космічної біології і ксенобіології й одним з вигаданих 
об'єктів у науковій фантастиці. Виникнення життя на Землі дає 
очевидні передумови для припущення про те, що такі ж умови 
могли скластися на інших планетах. Можна більш-менш визна-
чено говорити тільки про еволюцію життя, яка нагадує земну. 
Можливий доказ існування життя поза Землею має не тільки 
суто теоретичне значення. Однією з теорій, що пояснюють 
виникнення життя на Землі, є вище згадана панспермія. 

Дуже цікава «гіпотеза зоопарку» запропонована у 1973 
році американським астрономом Джоном Боллом, як відповідь 
на парадокс Фермі щодо очевидної відсутності доказів на під-
тримку існування розумних форм позаземного життя. Згідно з 
цією гіпотезою наявність життя на Землі давно відома розви-
ненішим мешканцям інших планет. Але дослідники позаземних 
цивілізацій не втручаються в життя на Землі й обмежуються 
спостереженням за його розвитком, це схоже на спостережен-
ня людей за тваринами у зоопарку. 

***** 
Парадокс Фермі запропонований фізиком 
Енріко Фермі, який піддає сумніву можли-
вість виявлення позаземних цивілізацій. 

Конкретніше, він стосується спроб відповісти на одне із 
найважливіших запитань всіх часів: «Чи людство є єдиною 
технологічно розвинутою цивілізацією у Всесвіті»? 

***** 
Напрямок «неокатастрофізму» - ряд гіпотез, згідно з 

якими, важливу роль в еволюції відіграють катастрофи пла-
нетного масштабу. На відміну від катастрофізма, неокатас- 
трофізм не пов'язаний з креаціонізмом. Великими катастро-
фами, що викликають еволюційні зміни можуть бути спалахи 
тектонічної активності, що призводять до появи хвиль цунамі, 
що порушують екосистеми на великих прибережних територіях. 
Дуже популярні уявлення про великі катастрофи, що виклика-
ються падінням астероїдів. 

Є припущення, що зміни флори і фауни на межі мезозою 
та кайнозою - вимирання динозаврів, масове розселення птахів 
і ссавців, витіснення голонасінних рослин покритонасінними - 
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викликані саме падінням астероїда на Землю. Припускається, 
що падіння тіла розміром в декілька кілометрів повинно було 
викликати затемнення атмосфери великою кількістю пилу, зро-
стання тектонічної активності, глобальне похолодання. Наслід-
ком таких кліматичних і тектонічних подій має бути масове 
вимирання форм, не здатних витримати такі критичні умови, і 
руйнування існуючих раніше екосистем. 

У той же час є думка, що вимирання ди-
нозаврів на межі мезозою і кайнозою 
відбувалося протягом мільйонів років, 
тобто не пов'язане з окремою катастро-
фою. В цьому випадку, ймовірно, зміна 
флори і фауни відбувалася головним 
чином за рахунок більшої загальної 
пристосованості теплокровних хребет-
них в порівнянні з великими рептиліями, 

а також - більшою пристосованості покритонасінних - порівняно 
з голонасінними. Можливо, що відповідно до «екосистемної 
теорії» еволюції, відбулася зміна старих екосистем - на нові, з 
вимиранням видів, що складають колишні біоценози. Ймовірно, 
що з катастрофою пов'язано і масове пермське вимирання (або 
«Велике вимирання»), сформувало межу, що розділяє пермсь-
кий та тріасовий геологічні періоди, тобто палеозой і мезозой, 
приблизно 251 400 000 років тому. Є однією з найбільших 
катастроф біосфери в історії Землі, що призвела до вимирання 
96% всіх морських видів, і 70% видів річкових хребетних. 
Катастрофа стала єдиним відомим масовим вимиранням ко-
мах, в результаті якого вимерло близько 57% біологічних родів 
і 83% всього класу комах. Зважаючи на втрати такої кількості і 
різноманітності біологічних видів, відновлення біосфери зай-
няло набагато триваліший період часу в порівнянні з іншими 
катастрофами, що призводять до вимирання. Моделі, за якими 
протікало вимирання, перебувають в процесі обговорення. 
Різні наукові школи припускають від одного до трьох поштовхів 
(спалахів) вимирання. 

Далі йде «принцип пересічності» (іноді його помилково 
називається «принципом посередності») він полягає в тверд-
женні того, що ні Земля, ні люди на ній не є чимось особливим 
у Всесвіті. Принцип стверджує, що існує або можливе існування 
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великої кількість планет і цивілізацій подібної до нашої. Цей 
принцип є узагальненим «принципу Коперника», який стверд- 
жує те ж саме, тільки для Землі, як планети. 

***** 
До тих пір, поки не виявлені інші розумні істоти у 
Всесвіті, даний принцип є лише припущенням. Земля, 
як планета, і людина, як істота, поки унікальні у Все-
світі. Тому нинішню ситуацію можна ідентифікувати 
як невизначену, роздвоєну: ні «принцип пересічності», 
ні його протилежність, яку умовно можна назвати 
«принцип унікальності» - не спростовані.  

***** 
Тож ви бачите безліч рівно направлених теорій і принци-

пів, які доповнюють, або спростовують тему нашого питання 
«Як з’явилося життя на Землі»? На сьогоднішній день ще ніхто 
з представників наукового світу ні на єдиний крок не наблизив-
ся до розгадки появи людства. Існує тільки велика кількість 
припущень, гіпотез, різних варіантів, які вимагають більш мас-
штабних досліджень для того, щоб підтвердити або навпаки 
зробити спростування чергової версії. 

У підсумку в нас просто не залишається інших варіантів, 
крім припущення, що батьківщиною людини є аж ніяк не Земля. 
І тоді відразу стануть з'ясовними різні чудності. І дійсно, якщо 
припустити зовнішнє, неземне походження людства, те можна 
легко пояснити те, що сліди перебування позаземного Розуму 
на нашій планеті виявлені в багатьох епохах, причому в цих 
знахідок немає ніякого зв'язку один з одним. 

Наша Земля, як планета, можливо, була колонізована по-
заземними видами життя вже багато разів. І не виключено, що 
Всесвіт може бути заселений подібними людьми, і вони можуть 
бути біологічно схожими. Незважаючи на те, що людина має 
велику подібність із іншими ссавцями, вона все-таки  відрізняє-
ться від них досить суттєво. А це, у свою чергу, породжує сер-
йозні сумніви, яких рис у людині більше - схожих або різних. 

Крім цього, людина - це єдина двонога прямо-ходяча істо-
та серед інших ссавців. І саме головне: у людини є те, чого не-
має в жодного ссавця, у жодної тварини Землі - у людини є Ро-
зум. І ця властивість піднімає її на багато порядків по шкалі 
організованості живої матерії.  
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Сліпий  випадок,  або  розумний  задум? 
Цей девіз довгий час майорів на пра-
порах офіційної науки. Походження 
життя на Землі до недавно вважалося 
цілком очевидним, раптом дало збій. 
Дослідники цієї проблеми окреслили 
магічне біохімічне коло, у рамках якого 
побудували нехитру модель, відповід-
но до якої близько 4 мільярдів років 
тому на Землі, в результаті природних 
хімічних процесів, з неживої матерії за-
родилися перші живі клітки. По різним 

сценаріям, ці клітки утворилися в первинному земному океані, 
що являв собою дійсний хімічний бульйон. Атмосфера Землі в 
той час була практично безкисневою і складалася з метану, 
аміаку, водню й двоокису вуглецю. 

Правда, згодом  дослідження Космічного простору пока-
зали, що воно саме по собі цей «коктейль» є дійсним хімічним 
бульйоном і зовсім немає ніякої необхідності видумувати новий 
гіпотетичний океан. Всі необхідні для появи життя компоненти 
існували в Космосі задовго до того, як Земля утворилася із 
хмари космічного пилу, що кружляла навколо Сонця. А група 
нідерландських учених в 1984 році досвідченим шляхом у 
гелієвому кріостаті, що забезпечує космічний холод і вакуум, 
одержала складні органічні молекули (карбоксильні групи кис-
лот, аміногрупи, сечовину й т.д. ) - тобто подібні з'єднання 
можуть утворюватися без усяких океанів... 

Давайте поставимо питання так: - Справа навіть не в тім, 
де, зрештою, з'явилася перша жива клітка, а в тім, чому це від-
булося. Прийнято вважати, що виникнення життя - результат 
якогось особливого збігу обставин, абсолютно випадкових, у 
силу яких відбулися якісь біохімічні процеси, привівши до утво-
рення живої клітки - з неживої матерії. 

А можливо все це повторити в експериментальному пла-
ні? Що ж, подивимося, чи можливо таке. Почали з’ясовувати як 
утворюється генетичний код, за якими законами формуються 
«алфавіт» й «слова» генетичного коду і як утворилися ними 
хімічні типи білків. Спрощено говорячи, перед нами є така 
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проблема: ми маємо найпростіші амінокислоти - аденін (А), 
Тимін (Т), гуанін (Г) і цитозін (Ц). Із цих «букв» (найпростіших 
амінокислот) складаються трибуквені «слова», наприклад: АТТ, 
ЦГА, ГАГ і так далі. Кожне із цих «слів» позначає молекулу 
однієї з тих двох десятків складних амінокислот, які утворять 
молекулу білка. Ланцюжок з декількох сотень, або декількох 
тисяч таких трибуквених сполучень й є «записом», що задає 
правила формування цієї молекули білка. І зразу  питання: ці 
правила формулюються випадково? 

Після багатьох лет досліджень на це пи-
тання відповів, сам Френсис Лемент, пер-
шовідкривач генетичного коду, визнаний 
авторитет світової біології: «Це неможли-
во»! А також неможливо уявити собі, що 
жива клітка могла випадково зародитися 
сама по собі, у результаті випадкових 
хімічних реакцій. Зробимо припущення, 
що клітка сама по собі вже утворилася. 
Але звідки така розмаїтість форм життя, 
що виникли, виходить, з єдиної клітки? 

Отут приходить на допомогу паличка-виручалочка у 
вигляді  «теорія еволюції», розроблена в XІ сторіччі Чарльзом 
Дарвіном. По цій теорії, різноманіття видів рослин і тварин, що 
населяють Землю, є результатом частих, абсолютно випадко-
вих мутацій, які впродовж тисячоріччя, через так званні «пере-
хідні ланки» приводили до появи нових видів. Потім у дію всту-
пав природний добір. Міжвидова боротьба винищує або відти-
скує на периферію види, непристосовані до умов життя в даній 
біологічній «ніші» при даних зовнішніх умовах, у той же час 
дозволяючи бурхливо розвиватися видам, які по чистій випад-
ковості виявилися краще пристосовані для виживання. 

Ця модель цілком улаштовувала більшу частина вчених 
сто років тому, сьогодні вона тріскотить по всіх швах, не витри-
муючи потоку нових відкриттів. Так, палеонтологія, після бага-
тьох лет вивчення тисяч окам'янілих кістяків, не знайшла жод-
ного приклада «перехідних ланок». Сучасній науці невідомо 
жодне викопна істота, про яку можна було б сказати, що на 
наступному етапі з неї розвилася інша істота. Всі відомі організ-
ми, значно відрізняються один від одного. Якби  еволюція йшла 
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по Ч.Дарвіну - дрібними шажками випадкових змін, то зараз ми 
могли б любуватися самими дивними чудовиськами: наприк-
лад, індиком з перетинчастими, як у гусака - лапами, або напів- 
кінь – напівкорова. А як до дивного мутанта людини і бика? 

Не все гладко в дарвіністів і з міжвидовою конкуренцією. 
Наприклад, недавно стало відомо, що ліс має власну мережу 
комунікацій, своєрідний «лісний Інтернет», за допомогою якого 
між рослинами відбувається обмін інформацією, а іноді і їжею. 
Це відкриття остаточно міняє образ лісу, як місця тихої бороть-
би, де кожна рослина живе своїм власним життям, постійно 
намагаючись відняти в сусідів частина вологи, світла й повітря.  

***** 
Як затверджують британські й канад-
ські дослідники, дерева «спілкуються» 
між собою через єдину підземну комуні-

каційну мережу, тільки замість мідних або оптичних кабелів 
використається грибок за назвою мікориза, (симбіотичне 
співжиття гриба з рослиною), що росте на волокнах коріння. 

***** 
Ученим удалося встановити, що за допомогою мікоризи 

здійснюється навіть перенос різних речовин, причому дерева, у 
яких інтенсивно іде процес фотосинтезу, наприклад, листяні 
дерева, береза й інші віддають свої «надлишки» сусіднім дере-
вам, у яких процес фотосинтезу йде повільніше (хвойні). 

Продовжуючи тему лісного братства, Валентин Карпов 
підкреслює, що ліс - це взаємозалежна збалансована экосис-
тема, причому картина лісового світу багато в чому виявилася 
зовсім несподіваною. Так, дорослі дерева, для успішного росту 
молодняка, віддають їм через «комунікаційні мережі» деякі 
необхідні речовини. Цим займається підземна мережа гриба 
мікориза, що особливо важливо для дерев, які ростуть на збід-
нілих ґрунтах. Є в «лісовому Інтернеті» є і свої «хакери» - це 
низькорослі рослини, які не в змозі забезпечити себе за раху-
нок власного фотосинтезу й змушені паразитувати на інших.  

***** 
Вставка. У горах Європи, в тому числі й у Карпатах, 
на скелях та в печерах росте особливий вид мохів. 
Зелена нитка, що проростає зі спор цього моху, живе 

тривалий час і досягає значних розмірів. Здатна вона й до 
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світіння в темряві - особливі лінзоподібні клітини вловлюють 
слабке світло й спрямовують його на хлоропласти, створю-
ючи умови для фотосинтезу. Світло проходить крізь мох, і 
стінка клітини відбиває його вже як зелений промінь. Світін-
ня цього моху породило народні легенди про гномів, які вночі в 
печерах із ліхтарями охороняють скарби. 

***** 
Повертаючись до нашої теми, зазначаємо, замість «боро-

тьби за виживання», що представлялася Ч. Дарвіну однієї з 
рушійних сил еволюції, у світі рослин панує порозуміння, засно-
ване на кооперації самостійних одиниць. На сьогодні немає 
жодного  факту, що підтверджує тезу Дарвіна про «Походження 
нових видів у результаті кількісного нагромадження поступових 
змін» через перехідні ланки. Серед учених все більшу популяр-
ність здобуває теза про те, що утворення видів відбувається 
стрибкоподібно, у результаті якісної зміни протягом дуже корот-
кого часу, але й ця теорія породжує масу важких питань. Як з її 
допомогою можна пояснити, наприклад, факт перетворення 
антилопи в жирафа. Це не тільки процес подовження шиї й 
передніх ніг, збільшення м'язової маси, посилення кістяка. Це й 
перебудова вестибулярного апарата, щоб у ту хвилину, коли 
тварина (жираф) різка піднімає голову від землі на висоту біля 
шести метрів, кров не відринула від мозку. Як за короткий час 
може відбуватися таке складне перетворення, якщо вважати 
його «випадковим»? Скоріше, можна говорити про цілеспря-
моване й запрограмоване перетворення. 

Деякі вчені наполягають на «сліпому випадку». Остато-
чно роль «сліпого випадку» в еволюції виключило недавнє від-
криття того факту, що основна частина генетичних мутацій 
здійснюється із чіткою спрямованістю, а деякі факти випадко-
вих мутацій, як правило, є порушеннями в організмі й не несуть 
у собі нічого творчого. Так замість «сліпого випадку» на аван-
сцену еволюції виступає розумний задум. 

Наявність конкуруючих підходів до пояснення походження 
людини стимулює ситуацію інтелектуального пошуку, ретель-
ного добору та перевірки аргументації, згідно якої людина пос-
тає органічною складовою загально-космічного процесу. За 
останнє сторіччя виявлена величезна кількість нових фактів, 
але пояснити багато із них і побудувати на їхній підставі скіль- 
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ки-небудь зв'язні теорії - наука не в змозі. Іншими словами, чим 
більше ми довідаємося, тим менше знаємо. Але ще із часів гли-
бокої старини люди знали, що істина схована від людей, і осяг-
ти її можна тільки інтуїцією і наполегливою працею... 

 

Хроніки  Птолемея  та  Ейнштейна 
Дід Опанас дивлячись на своїх онуків, 
задумався над словом «пізнання», про-
цесом вироблення дійсних знань. У всі 
віка пізнáння сприймалось як сукупність 
процедур і методів набуття знань про 
явища і закономірності об'єктивного 
голату (зовнішній світ, буття тощо). 
Пізнання являється вищою формою 
відображення об'єктивної дійсності, при 
цьому об'єктивність виступає філософ-
ським поняттям і означає характеристи-

ку предмета, зміст знання чи спосіб існування (дійсності), яка 
полягає в їхній незалежності від людської свідомості (суб'єкта 
пізнання). У наш час пізнання є основним предметом науки гно-
сеології (теорії пізнання). 

Якщо суб'єкт пізнання - це людина, що постає вихідним 
пунктом життєвої та пізнавальної активності, що здобуває 
знання, вибудовує теорії, концепції та передає їх новим поко-
лінням. То об'єктом пізнання буде фрагмент (частина) будь-
якої реальності (природної, соціальної, суб'єктивної, розумової, 
душевної та ін.), який не збігається у цей момент з інтелектом 
людини, що пізнає, та на який спрямована пізнавальна актив-
ність. Але нам необхідно визначити ще й мету пізнання, бо 
через пізнання ми сподіваємося знайти для себе (і для людс-
тва) щось найважливіше й заповітне. За допомогою пізнання 
ми прагнемо розв'язати основні проблеми нашого життя та 
пов'язати із духовною сутністю людини. Але якщо розуміти 
пізнання винятково в дусі продукування знань та інформації, то 
не уникнути скепсису, адже дійсність постає перед нами нескін-
ченною як за обсягом, так і за глибиною та мінливістю. Отже, 
можна констатувати: пізнання неможна розглядати однобічно; у 
реальному виявленні, пізнання - це органічний елемент людсь-
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кої життєдіяльності, що розвивається від незнання - до знання, 
від неповного та непевного знання - до повнішого та надійні-
шого, від видіння туманного, затьмареного - до проясненого. 

Нажаль діти люблять школу 1 вересня, а вже 2-го почи-
нають її ненавидіти. Спершу діти сприймають школу як гру, але 
в якийсь момент розуміють, що вона, попри бажання учасників 
«гри», затягнеться на довгих 11-12 років. Навчальний процес 
може набридати, бути іноді нецікавим і складним. Додайте до 
цього постійну розумову роботу, статичне сидіння за партою, 
напруження та перевтому. Це, звісно, викликає розчарування. 
Шкільне навчання стає «школою життя», в якій діти пізнають 
світ, відмінний від домашнього та затишного. Такі розчарування 
неминучі, а в психології це називається «адаптація».  

Кожна дитина унікальна! Проте обдарованість та шкільна 
успішність – це різні поняття. З історії знаємо, що багато відо-
мих людей були двієчниками в школі, тобто мали здібності 
неакадемічного характеру, що допомогли їм досягти успіху. 
Таких дітей чимало в Україні. Вони творчі, креативні та допит-
ливі, хоча не завжди мають гарні успіхи в навчанні. З них мо-
жуть вирости винахідники, артисти, художники тощо. Хтось 
готовий навчатися вже у 5 років, а комусь важко і у 8 років. 
Комусь хочеться пізнавати математику і англійську щодня, а 
комусь – тільки грати на барабані та бандурі. Запит на конкре-
тні знання надходить від самого учня. 

А зараз дозвольте коротко розповісти вам про «Птоле-
меєву систему» та «Теорію відносності Ейнштейна». 

1). Птолемей, а повністю - Клавдій Птолемей народився 
між 127-145 рр. нашої ери в Олександрії (Єгипет), древній 
астроном, географ і математик, який вважав Землю центром 
всесвіту (Птолемеєва система). На жаль, про його життя в 
даний час відомо дуже мало, (за винятком того, що династія 
Птолемеїв утвердилася в Єгипті в результаті завоювань 
Олександра Македонського, який віддав Єгипет в нагороду 
одному зі своїх видатних воєначальників. Відома Єгипетська 
цариця Клеопатра, також носила прізвище Птолемей. 

► Примітка. Клеопатра походила з чудового грецького 
роду Птолемеїв, найближчих сподвижників О. Македонського з  
дитячих років - Птолемея I Сотер (Спаситель). Птоломей І 
попросив собі в якості військової нагороди Єгипет, повну 
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таємниць землю. Коли О.Македонський помер, то Птолемей 
забальзамував труп Олександра, відбув в своє царство і 
влаштувався в поселені, яке згодом отримало назву Олек-
сандрія, ( на честь Македонського). В Олександрії він здобув 
собі славу мудрого, освіченого правителя. Батьком Клеопа-
три був Птолемей ХI Авлет, жорстокий і ненависний усіма 
правитель. У липні 51 року до н.е. помер владика Єгипту, 
який заповів престол своїм старшим дітям: 16-річній красуні 
Клеопатрі і 13-річному Птолемею-Дионису. Дотримуючись 
єгипетського звичая, вони відразу ж вступили в шлюб один з 
одним. (Птолемей XIII - цар Єгипту, правив у 51-47 роках до н. 

ери із династії Птолемеїв).  
2). Альберт Ейнште́йн - один з найвизначніших фізиків XX 

століття. Лауреат Нобелівської премії 1921 року. Дійсний член 
Наукового товариства імені Шевченка. Народився 14 березня 
1879 року в німецькому місті Ульм в єврейській родині. Мешкав 
у Швейцарії (з 1893), Німеччині (з 1914) і США (з 1933). Ство-
рив спеціальну (1905) і загальну (1907–1916) теорії відносності; 
відкрив закон взаємозв'язку маси і енергії (E=mc²). Автор осно-
воположних праць з квантової теорії: ввів поняття фотона, 
встановив закони фотоефекту, основний закон фотохімії (закон 
Ейнштейна), передбачив (1916) вимушене випромінювання. 
Розвинув статистичну теорію броунівського руху, заклавши 
основи теорії флуктуацій, створив квантову статистику Бозе—
Ейнштейна. З 1933 року працював над проблемами космології і 
єдиної теорії поля. Читаючи про життя Альберта Ейнштейна, 
Ви можете зануриться в вируючу атмосферу першої половини 
XX ст. - дві Світові війни, революція в Німеччині, створення 
атомної бомби і багато іншого.  

► Примітка. Ейнштейн пізно навчився говорити - так 
пізно, що батьки вже побоювалися, що хлопчик виросте розу-
мово відсталим. Проте він заговорив, причому відразу пов-
ними реченнями, хоча і в 9 років все ще говорив не дуже доб-
ре. Він був мрійливим, часто поринав у свої думки або в 
читання. Школярі часто дражнили його, називаючи «бідер-
мейер», що приблизно означає «не від світу цього». Одно-
класники вважали Альберта диваком, бо він не виявляв нія-
кого інтересу до спорту. Вчителі вважали його тупим через 
невміння заучувати напам'ять текст і дивну поведінку. 
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А зараз повертаємось до Птолемея. Результати робіт 
Птоломея з астрономії були збережені в його великій книзі 
«Mathematike syntaxis» (Математичний збір), яка, в кінцевому 
рахунку, стає відомою як «Ho megas astronomos» (Великий 
астроном). Однак для посилань на цю книгу в 9-му ст. арабські 
астрономи використовували грецький термін «Megiste» (чудо-
вий), згодом назва стає відомим як «Almagest» (Альмагест), яке 
використовується і сьогодні. 

Птолемей часто вивчав і повторював спостереження ру-
хів Сонця, Місяця і планет Сонячної системи і коригував дані 
Гіппарха для того, щоб сформулювати власну геоцентричну 
теорію, яка в даний час відома як «Птолемеєва модель будови 
сонячної системи». У першій книзі Альмагеста, Птолемей док-
ладно описує цю геоцентричну систему і намагається за допо-
могою різних аргументів довести, що в центрі Всесвіту повинна 
знаходитися нерухома Земля. Необхідно відзначити його вель-
ми послідовні докази, що в разі руху Землі, як це припускали до 
цього деякі грецькі філософи, з плином часу на зоряному небі 
проявляться і повинні бути виявлені деякі явища, зокрема 
паралакси зірок. (Паралакс - зміщення або різниця орієнтації 
об'єкта, що розглядається з двох різних позицій. Що далі роз-
ташований об'єкт, тим менше змінюється його візуальна пози-
ція. Що ближча відстань до об'єкта, тим більший паралакс). З 
іншого боку, Птолемей доводив, що, оскільки всі тіла падають в 
центр Всесвіту, саме Земля і повинна бути там розташована 
відповідно до напрямів вільно падаючих крапель води.  

Якщо Земля не центр, тоді вона повинна обертатися з 
періодом в 24 години, і, отже, тіла, кинуті вертикально вгору, не 
повинні падати на те ж саме місце, як це має місце на практиці. 
Птолемей зміг довести, що на той час не було отримано жод-
ного суперечливого аргумента. В результаті геоцентрична 
система стала абсолютною істиною для західного християнсь-
кого світу, аж до 15-го століття, коли була витіснена геліоцент-
ричної системою, розробленою великим польським астроно-
мом Миколою Коперником. 

***** 
Вставка. Птолемей встановив наступний порядок 
для об'єктів Сонячної системи. Земля (центр), далі: 

Місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Марс, Юпітер і Сатурн. 
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Птолемей розумів, що планети розташовуються значно 
ближче до Землі, ніж «фіксовані» або «нерухомі» зірки, він 
вірив у фізичне існування «кристалічних сфер», до яких - як 
тоді говорили - прикріплені всі небесні тіла. За межами сфери 
нерухомих зірок, Птолемей припускав існування інших сфер, 
що закінчуються зв'язком з Богом (первинним рушієм,) який  
мав необхідну потужність для забезпечення руху інших сфер, 
що становлять увесь спостережуваний Всесвіт. 

На той час, у деякому відношенні космологія Птолемея 
підтверджувалась спостереженнями інших дослідників. Вони 
вважали, що найдальша від центру кристалічна сфера, на якій 
були закріплені зірки, мабуть, рухалася з постійною швидкістю. 
Це було як раз тим, що і слід було очікувати, тому що ця сфера 
була найдальшої від центру, (найближчої до Бога) і, отже, 
самої божественної сфери. На жаль ця теорія не узгоджува-
лася з наглядовими результатами, коли вона була застосована 
до планет, включаючи Сонце і Місяць. Сонце і Місяць іноді 
рухалися більше на північ, іноді на південь, і така планета, як 
Юпітер, іноді змінювала напрямок свого руху на зворотне по 
відношенню до зірок, але про це трохи пізніше. 

***** 
До речі, про Місяць: Ви вже знаєте, що моря 
Місяця дуже точно повторюють розташу-
вання материків Землі-Матінки в палеозої. 
Це нам такий ребус від наших предків! Деякі 
вчені кажуть, що наша Сонячна система 
«частково» рукотворна. Думаємо, що нас за 

подібні думки не спалять на вогнищі, як бідолаху Джордано 
Бруно. Ось така істина, і вона завжди гірка і пахне горілим.  

***** 
Очевидно, щось було неправильно в тих розрахунках. 

Але основні принципи - рівномірний рух і досконалі геометричні 
фігури - були священними і не могли бути залишені на призво-
ляще, якщо навіть вони були в протиріччі з спостереженнями. 
Натомість була висунута дотепна ідея: планети були безпосе- 
редньо закріплені не на кристалічних сферах, а на невеликих 
колах - епіциклах, які рухалися з рівномірною швидкістю з 
центром, закріпленим на кристалічній сфері. Деякий час ця 
теорія здавалася багатообіцяючою. Але більш точні спостере-
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ження скоро наочно показали, що це була хибна помилка. Тоді 
зробили складні доповнення до Птолемеєвої системи, і вона 
стала більш складною, тоді її назвали «більш священною». З 
цього приводу відомий астроном Король Кастилії Альфонс X  
сказав: «Якби я був присутній під час її створення, я міг би дати 
мудру пораду».  

Довгий час система Птолемея була дуже привабливою 
теорією, але протягом століть вона розвивалася в священну і 
тверду структуру, нездатну об'єднати нові відкриття. Причиною 
цього стало те, що в основному підхід був не науковим, а міфо-
логічним. Основними її компонентами були вчинені геометричні 
фігури і рівномірний рух. Ідея побудови систем світу на таких 
загальних принципах представляла в той час великий прогрес, 
тому що раніше зазвичай вірили, що події в світі керувалися 
волею або примхами Богів. Система Птолемея не ставила обо-
в'язково питання про те, що небесна система створена Богом, 
але вона стверджувала, що вона повинна була вести себе від-
повідно до визначених принципів філософії і математики, які 
було можливо аналізувати і розуміти. 

Філософія системи Птолемея мала логічну красу, яка 
цілком могла бути названа «божественною». Суто теоретичним 
мисленням теоретики того часу вимагали відкрити ті принципи, 
згідно з якими діяв Бог при створенні світу. І коли ці принципи 
були б знайдені, світ повинен був бути побудований відповідно 
до них. Спостереження реальності, насправді не були потрібні. 
Система була заснована на божественному натхнення. Якщо 
Галілей стверджував, що він бачив небесні тіла або сонячні 
плями, які не повинні були існувати, то це його телескоп був 
помилковим, а не система Птолемея. 

***** 
Птолемей також розробив власний календар, 
який, крім пророкувань погоди, вказував часи сходу 
і заходу зірок у ранкові та вечірні сутінки. 
***** 

Ми повинні відзначити, що істотним обмеженням античної 
науки був її відрив від виробництва, відрив теорії від практики, 
знання від досвіду. Рабовласницький спосіб виробництва, де 
головною продуктивною силою був раб, не потребував науки як 
засобу розвитку продуктивних сил. Експеримент-  як метод піз-
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нання в античності був невідомий. І, нарешті, занепад античної 
науки багато в чому був зумовлений відсутністю надійних засо-
бів збереження, обміну й передачі інформації. Рукописи були 
дорогими, рідкісними, (а в епоху безкінечних воєн, міграцій 
народів, зникнення в пожарищах культур, етносів) і ненадійним 
засобом збереження інформації.  

***** 
Вставка. В давнину здавалося очевидним, що 
Земля не може бути кулею: «Інакше люди з 
іншого боку мали б ходити вниз головою, і 
вони б впали з планети». У наш час у школі 
пояснюють маленьким учням, що Земля  ку-
ляста, і люди не падають з неї тому, що 

поняття «верх» і «низ» на Землі не мають абсолютного 
сенсу і є не цілком точним вираженням напрямків до центру 
планети і від нього. Сьогодні ми знаємо, що Сонце не може 
щовечора занурюватися у світовий океан, який нібито ото-
чує Землю у вигляді млинця, що Земля не може стояти на 
трьох китах і т. д. Школа вчить, що природа влаштована 
зовсім не так, як «бачать очі». Щоб пізнати властивості 
оточуючого нас світу, треба ретельно переробити інфор-
мацію, яку отримують органи чуття. А ще найголовніший 
урок дає нам природа, тільки правильно поставлений дослід 
може з’ясувати фізичну сутність явищ і що ніякі теоретичні 
побудови, якими б вони не здавалися очевидними, але можуть 
відповісти на питання, що стосуються устрою фізичного 
світу. 

***** 
А зараз перейдемо до «Теорії відносності Ейнштейна». 

Якось газетний репортер попросив Альберта Ейнштейна 
висловити теорію відносності в одній більш-менш зрозумілій 
фразі. І отримав відповідь: «Раніше вважали, що якби з нашого 
Всесвіту зникла вся матерія, то простір і час збереглися. А тео-
рія відносності стверджує, що разом з матерією зникли б також 
простір і час». Є матерія – є форми її буття: простір і час. Змі-
нилася матерія – змінилися простір і час. Породжені матерією, 
вони як би деформуються, викривляються нею. І в кожній точці 
тим значніше, чим вище там щільність речовини. Наочно уяви-
ти собі це далеко не просто. Важка гиря, що продавлює стіл, – 
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річ зрозуміла. Але спробуйте усвідомити, як гиря «прогинає» 
простір і час! Важко роз’яснити це з граничною ясністю. Допо-
магають лише аналогії. 

Не лякаючись грубості порівняння, можна сказати: як 
людина, що вкладається в ліжко, проминає простирадло, так і 
будь-яке матеріальне тіло деформує простір-час. Виходить, що 
у різних матеріальних тіл простір і час неоднакові. А єдиного 
«плоского» простору, так само як абсолютного, всюди однако-
во поточного часу, в природі просто не існує. 

***** 
Вставка. Коли Альберту Ейнштейну було 
11 років, він проявив себе з несподіваного 
боку - став вивчати релігію. Їхній далекий 
родич приходив в будинок Ейнштейнів, 
щоб наставити Альберта в іудейській 
вірі, і той несподівано включився в процес 

з великим ентузіазмом, мало не з фанатизмом. Альберт від-
мовлявся їсти свинину і навіть склав кілька гімнів на честь 
Господа, які виспівував по дорозі в школу. Однак період релі-
гійного завзяття швидко минув. Чим глибше хлопчик про-
никав в суть іудейського вчення, тим краще розумів, що сві-
ти науки і релігії конфліктують між собою, а багато чудес, 
описаних в релігійних текстах, порушують закони природи. 
«Читаючи популярні книги, я скоро переконався, що багато 
історій Священного Писання не можуть бути правдивими», - 
робить висновок Альберт і відмовляється від релігії. Проте 
релігійний період глибоко вплинув на його пізніші погляди. 

***** 
Своєрідний погляд теорії відносності на простір, час і 

матерію судилося зіграти чималу роль в космології. І першу 
спробу застосувати теорію відносності до всього Всесвіту 
зробив сам Ейнштейн. Він задався метою з’ясувати, наскільки 
сильно матеріальні тіла нашого Всесвіту викривляють світ. Для 
обчислень треба було знати, як розподілена матерія в просторі 
всього світу. Ніхто цього не знав, довелося піти на розумне 
припущення. І Ейнштейн висунув найпростішу думку: він при-
пустив, що матерія заповнює Всесвіт рівномірно, без згущувань 
і порожнеч, немов суцільний, всюди однаковий кисіль. 

Не думайте, що Ейнштейн забув про атоми, зірки і галак- 
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тики – ці всюдисущі «грудки» матерії. Ні, він просто уявив собі, 
що починаючи з якихось велетенських величезних обсягів, 
«зернистість» матерії стає несуттєвою. Щільність речовини 
Всесвіту робиться однаковою при ще більшому збільшенні цих 
обсягів, адже і звичайний кисіль, як відомо, не безперервний, а 
складається з молекул і атомів. Але ми сприймаємо його як 
суцільну рідину. Подібно до цього, порівняв зірки і галактики на 
небі, щось на зразок атомів вселенського кисілю, т. зв. «космо-
логічного субстрату». Але Всесвіт виходив якийсь хиткий. 

І тоді він надумав світ «стиснути у 
грудку». Дивлячись на видиму незмін-
ність зоряного Всесвіту, Ейнштейн 
прагнув саме її відобразити в рішенні. І 
заради цього він, зрештою, зважився на 
не зовсім виправданий вчинок: злегка 
видозмінив свої рівняння, ввівши в них 
особливий «космологічний важіль». 

Фізично така добавка означала визнання якихось невідомих 
науці сил відштовхування, що існують поряд з тяжінням і зрос-
таючих із збільшенням відстані між тілами. Цікаво, що ці сили 
не повинні залежати від маси тіл. Вони однакові і для великих 
зірок і для маленьких порошинок. Згодом він назве таку силу 
«космологічний член», який послужить засобом для «зміцнен-
ня» рішення. Такою ціною Ейнштейну вдалося вивести зі своїх 
рівнянь більш-менш міцний, постійний світ. Але світ цей вий-
шов кінцевим, а його викривлений простір – замкнутим. Те, що 
відкидалося фізикою Ньютона, отримало твердження в теорії 
відносності Ейнштейна. 

Так Ейнштейн обчислив «радіус» світу, розрахував мак-
симально можливу в ньому відстань. Кинутий камінь, рухаю-
чись за інерцією, не міг би покрити більший шлях, ніж коло 
«ейнштейнівського всесвіту», бо, зрештою, прилетів би в точку 
кидка. Фініш кинутого каменю збігся зі стартом. Говорячи про 
величину кульової поверхні, можна було обчислювати об’єм і 
масу «ейнштейнівського всесвіту». 

І раз вже справа дійшла до «зважування» світобудови, 
став доступним і підрахунок «всіх» його зірок. Зірок тут вияви-
лось «велика жменя», але кінцева. А значить, і світла в цьому 
світі не нескінченно багато. У «ейнштейнівському всесвіті» ніч-
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на темрява стала явищем цілком поясненим. Ось вам друге її 
тлумачення. 

Як бачите, Ейнштейн звинуватив світобудову в кінцевості. 
Його звинувачення було складено тонко й обґрунтовано. Нас-
тільки аргументованої космологічної гіпотези ще не бувало. І 
вона досить швидко завоювала прихильників. Число прихиль-
ників «ейнштейнівської космології» росло. З’явилися дещо 
змінені рішення рівнянь Ейнштейна, відповідальні іншим фор-
мам і станам Всесвіту. Але знову і знову йшлося про замкнутий 
світ. Однак минули роки, і настав час сумнівів. 

Аналіз теоретичного світу Ейнштейна виявив в ньому 
недоладності. Навіть «укріплений» допущенням невідомих сил 
відштовхування, він виявився вкрай нестійким – начебто тарі-
лки на вістрі ножа. Будь-яке порушення вивело б його з рівно-
ваги, і він зруйнувався б, розпався, жахливо порушуючи фізичні 
закони. Космологічний член, введений в рівняння Ейнштейна, 
вселяв недовіру і з інших міркувань. Адже саме цей формаль-
ний додаток стиснув світ в «грудку». А чи відповідає воно фізи-
чній реальності? Чи законно воно? Як вирішити це рівняння 
Ейнштейна в загальному вигляді, як обійтися без «космологіч-
ного члена»! Це була заповітна мрія космологів. 

І вона здійснилася завдяки праці петербурзького мате-
матика Олександра Фрідмана. У 1922 році О.Фрідман почав 
публікувати роботи, в яких поставив проблему ширше, ніж 
творець теорії відносності Ейнштейн, який приписував світо-
будові статичність. Фрідман ж відкинув це подання. Нехай світ 
рухається! Це право і обов’язок всього матеріального. Але як 
пізнати цей рух? Адже він має відбуватися в часі, а Всесвіт 
позбавлений абсолютного, всюди - однакового часу. Вчений 
знайшов вихід. Він вирішив вивчити світ як би «зсередини» – 
дослідити його з точки зору спостерігачів, що рухаються разом 
з речовиною Всесвіту, але нерухомих щодо своїх околиць. 

Це була блискуча ідея. У космологію вдалося умовно 
ввести єдиний час, причому без всякого конфлікту з принци-
пами Ейнштейна. Адже і тут мова йшла про відносний час, 
характерний лише для певної системи відліку – для так званих 
супутніх координат. При такій постановці розв’язувати рівняння 
Ейнштейна можна було і без «космологічного члена». Фрідман 
по-своєму вирішив рівняння Ейнштейна.  Вчений  з’ясував,  що 
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про непорушну замкнутість світу говорити не можна. Кривизна 
світу не може бути постійною. Насправді вона безперервно 
зменшується. Разом з кривизною стає менше і менше щільність 
речовини Всесвіту. Матерія розлітається в усі сторони. 
 

Нерозгадані  загадки  древніх  цивілізацій 
Кожна людина, що цікавиться основами 
світобудови й виникненням життя на Зе-
млі, хоча б один раз задавалась питан-
ням, наскільки точні переклади джерел, 
на які опирається Біблія з теми древніх 
цивілізацій. І які джерела самої Біблії - 
достовірні? Чи можна приймати на віру 
всі джерела Біблію, або сприймати її як 
літературний збірник древніх міфів і ле-
генд?  Безліч  древніх  рукописів  містить 
згадування про контакти людини з іноп-
ланетними цивілізаціями. Думки про від-

відування Землі інопланетними істотами з'явилися ще в старо-
давності, і зараз людство в різних частинах Землі знаходить 
численні підтвердження цих відвідувань у висловленнях древ-
ніх філософів і вчених, у наскальному живописі, архітектурі й 
статуетках, що належать древнім. 

Так, жерці древнього Єгипту були впевнені в існуванні 
життя на інших планетах і попередньому контакті позаземних 
цивілізацій із землянами. Грецький же філософ Онаксимандр 
створив теорію про виникаючі світи, що гинуть, а його послідо-
вник Онаксагор підтримував ідею панспермії, тобто ідею пере-
носу зародків життя в космічному просторі. У наших співавторів 
на цю тему є цікава книга із двох томів «Акценти сивої давни-
ни» м. Кропивницький (Кіровоград), видавництво «КОД». 

Неможливо перелічити всі археологічні знахідки та нау-
ково їх розтлумачити, зупинимося на: каміннях Іки й антикітер-
ському комп'ютері.  

1). Можлива дата створення каменів Іки - XVІ вік, деякі з 
н6их представляють собою зразки доколумбового мистецтва,  
Наприклад, сама більша частина колекції чорних каменів різних 
розмірів, належить докторові Кабреро,  і містить більше 11 тис 



 63 

екземплярів. На каміннях видряпані малюнки людей, тварин 
(динозаври) і безліч еротичних сцен. По припущенню Кабреро, 
можливо ці каміння використали як бібліотеку. Але цікаво, що 
там є зображення складних операцій по трансплантації внут-
рішніх органів, навіть серця, з малюнками реабілітації.  

***** 
Іка - місто на півдні Перу, близько 300 км від столиці 
Ліми на побережжі Тихого океану. 16 серпня 2007 р. 
місто перенесло землетрус силою в 8,0 балів, в ре-
зультаті якого загинуло кілька сотень жителів. Ка-
мені Іки – це колекція валунів, каменів з андезиту, 
обкачаних річковою водою, на поверхні яких виграві-
рувані стародавні мешканці Андів в сюжетах, які су-
перечать сучасній хронології . В даний час їх відомо 
більше 50 тис. примірників. Сучасна історія каменів 

Іки виникла на початку 60-х років XX ст., коли вони з'явилися 
на чорному антикварному ринку Перу. Їх  постачальниками 
стали професійні мисливці за старовиною - «уакейрос». Ка-
мені Іки, використав Карл Бо у фільмі «Динозаври».  

***** 
2). Антикітерський механізм (комп’ютер), як 
стародавній аналоговий механічно-обчис-
лювальний пристрій, призначений для роз-
рахунку положення небесних тіл. Знайдено в 
уламках судна, Антикітерського корабля, що 
потонув поблизу острова Антикітера, і датує-
ться приблизно 70-тими роками до н. е. Нині 
експонується у Національному археологіч-
ному музеї Греції. Про механізм забули, і 
тільки в 2008 році вчені оголосили резуль-
тати досліджень: «механізм міг ураховувати 

еліптичну орбіту руху Місяця; пророкувати місячні й сонячні 
затьмарення й виконувати операції по додаванню, вирахуван-
ню й розподілу». На самому механізмі була інструкція для його 
експлуатації. Як міг опинитися на Землі, подібний механізм в 
період до нашої ери? 

Історія відкриття. У 1901 році в Егейському морі між гре-
цьким островом Крит і півостровом Пелопоннес, поблизу остро-
ва Антикітера на глибині 43-60 метрів було виявлено затонулий 
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античний римський корабель. Пірнальники за губками підняли 
на поверхню бронзову статую юнака і безліч інших артефактів. 
А в 1902 році археолог Валеріос Стаїс виявив серед піднятих 
предметів кілька бронзових шестерень, закріплених у шматках 
вапняку. Артефакт залишався невивченим до 1951 року, коли 
англійський історик Дерек Джон де Солла Прайс зацікавився 
ним і вперше визначив, що механізм є унікальним античним 
механічним обчислювальним пристроєм. 

Останнє дослідження затонулого корабля здійснив 1978 р 
Жак-Ів Кусто. Він не знайшов ніяких додаткових фрагментів ме-
ханізму, крім монет. Проте знайдені монети дали першу приб-
лизну дату виготовлення знахідки - 85 до нашої ери. 

Дерек Джон де Солла Прайс здійснив рентгенівське дос-
лідження механізму і побудував його схему. Система шесте-
рень із передавальним співвідношенням 254:19 застосовува-
лася для моделювання руху Сонця і Місяця щодо нерухомих 
зірок. Співвідношення обрано на основі Метонового циклу: де 
254 сидеричні місяці (період обертання Місяця відносно неру-
хомих зірок) з великою точністю становлять 19 тропічних років 
або 254-19 = 233 синодичні місяці (період змін фаз Місяця). 
Розташування Сонця і Місяця відображалося на циферблат на 
одному з боків механізму. За допомогою диференціальної 
передачі обчислювалася різниця положень Сонця і Місяця, яка 
відповідає фазам Місяця, дані показники виводилася на інший 
циферблат. 

***** 
Метонів цикл - проміжок часу у 6940 діб, який зас-
тосовують для узгодження тривалості тропічно-
го року та синодичного місяця у місячно-сонячному 
календарі. Запропоновано давньогрецьким астро-
номом Метоном 443 р. до н. е., де на 19 тропічних 
років (6939,60 діб) майже дорівнює 235 синодичним 
місяцям (6939,69 діб). Тобто, через 19 років місяць 
перебуватиме у тій самій фазі. Це застосовують 
для обчислення дати Великодня у православ'ї. 

***** 
У 2002 р. Майкл Райт, спеціаліст з механічних пристроїв 

Лондонського музею науки, запропонував свою реконструкцію. 
Він стверджує, що механізм міг моделювати рух не лише Сонця 
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й Місяця, але й п'яти відомих у давнину планет: Меркурія, Ве-
нери, Марса, Юпітера та Сатурна. У 2005 році оголошено про 
виявлення нових фрагментів механізму. Для того, щоб встано-
вити розташування шестерень всередині вкритих мінеральни-
ми відкладеннями фрагментів, скористалися можливостями 
сучасних технологій - комп'ютерної томографії, яка за допомо-
гою рентгенівських променів дозволяє створювати об'ємні 
зображення прихованого вмісту. Таким чином вдалося визна-
чити взаємозв'язок окремих компонентів та їх належність. 30 
травня 2006 було оголошено, що завдяки новій рентгенівській 
методиці вдалося прочитати майже 95% написів, що містяться 
в механізмі (близько 2 000 грецьких символів). Водночас підт-
верджено дані від 2002 р. про те, що механізм міг обчислювати 
конфігурації руху Марса, Юпітера, Сатурна та інших планет 

Непояснені з наукового погляду  знахідки перепліталися зі 
створенням не менш непояснених з тієї ж наукової точки зору 
теорій. Одна із самих провокаційних - теорія палеоконтакту, що 
вивчає можливості відвідування Землі істотами з інших планет 
або можливість інопланетного походження цивілізації на Землі. 

Серед прихильників теорії древніх астронавтів в XX ст. 
був і К.Ціолковський. Вчений-самоучка називав себе матеріа-
лістом. Він уважав, що Всесвіт складається з матерії і являє 
собою не більш ніж складний механізм, у якому всі процеси 
періодичні. Кожна галактика старіє й умирає, щоб, вибухнувши, 
відродитися знову від більше простого стану - до більш склад-
ного. Теорія Великого вибуху (яка вважається найбільш дос-
товірною на сьогоднішній день) підтвердила ідею Ціолковсько-
го про циклічність процесів у Всесвіті. Він допускав еволюцію 
людини - в істоту вищого порядку, і існування подібних істот, 
що населяють інші планети у Вселеної й навіть Землю, але 
живучі на Землі інопланетні істоти складаються з невидимої 
матерії, тому недоступні для людського ока. Ці істоти вплива-
ють на хід людського розвитку. Теорія Ціолковського знайшла 
своє відбиття в романі братів Стругацьких «Хвилі гасять вітер», 
де в ході еволюції (а саме відмови від певного щеплення, що 
гальмує розвиток людини) з'явилися Мандрівники - істоти, при-
стосовані до життя в Космосі, що не бідують в атмосфері, зда-
тні робити подорож по Всесвіті, жити вічно й осягати основи 
світобудови. 
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Ціолковський скептично сприймав теорію Ейнштейна в 
обмеження Всесвіту, із приводу якої заявляв, що «успішно роз-
виваючись і не зустрічаючи належної відсічі, безглузді теорії 
здобули тимчасову перемогу». Ціолковський порівнював пере-
конаність Ейнштейна в обмеженні обсягу Всесвіту й межі швид-
кості світла - з божественним створенням світу за шість днів. 

Ми пропонуємо коротко ознайомитись Імануілом Великов-
ським, який був зарахований у штат прихильників палеоконтак-
ту по зовсім іншій причині. Він досліджував дані фольклористи-
ки, міфології, лінгвістики, історії, геофізики, астрономії, геології 
й зробив парадоксальний висновок: основними свідками глоба-
льної зміни земного рельєфу були люди, що жили в епохи нео-
літу, бронзового й залізного віків. 

По теорії Великовського, глобальні зміни 
клімату на Землі були викликані тим, що 
планета Юпітер викинула убік  Землі коме-
ту Венеру. Викид комети змінив полюса 
Землі й привів до вимирання більшої час-
тини людства. Після зіткнення, в людей 
залишилися сили тільки на власне вижи-
вання, а про збереження отриманих попе-
редніми поколіннями знань не було часу -  
навіть думати. Будучи професійним ліка-
рем - психіатром, І.Великовський  уважав, 
що втрата достовірних даних про глоба-

льні катастрофи нашої галактики пов'язана з людською психо-
логією, а саме із загальною амнезією, викликаної витисненням 
хворобливих спогадів. Великовський намагався довести, що 
внаслідок розповсюдженої помилки єгиптологів, період в 600 
років повторився двічі, викликавши відсутність тимчасової від-
повідності між єгипетськими й біблійними джерелами й поява 
цивілізацій-примар. Відкриття вченого піддали остракізму, а 
самого вченого оголосили шарлатаном. Але багато його ідей 
підтвердились: випромінювання радіошумів планетою Юпітер; 
залишковий магнетизм Місяця; наявність на Венері більше 
щільної, у порівнянні із земний, атмосфери, для якої характерні 
більш високі, (чим земні), температури й таке інше. 

До числа вчених, що вірили у стародавні відвідування іно-
планетянами Землі, можна віднести також й Алана Элфорда. 
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Элфорд займався дослідженням древніх шумерських табличок, 
єгипетських папірусів, Біблії, кумранських джерел та інше. Як 
приклад, у Месопотамії на місці проживання шумерів було вия-
влено більше 50 тисяч глиняних табличок. За результатами 
досліджень учений написав кілька книг, одна із яких називає-
ться «Коли боги спустилися з небес». Грунтуючись на власних 
перекладах табличок, Элфорд висунув теорію про відвідування 
Землі інопланетянами, які і створила шумерську цивілізацією. 

***** 
Книга «Подорож Гуллівера» описала розмір і швидкі-
сть обертання місяців-супутників Марса за 100 років 
до того, як це зробили астрономи. 

***** 
Багато хто, за словами дослідника, неодноразово диву-

валися надзвичайно високому розвитку шумерів у таких обла-
стях: як сільське господарство, торгівля, математика, астроно-
мія, астрологія, архітектура й металургія. Їх цивілізація відріз-
нялася складною формою державного керування й наявністю 
таких суспільних інститутів, як суди й школи. 

Элфорд затверджував, що в шумерських піктограмах 
описувалася історія про Богів, що створили Землю, і в плоті 
зійшли на неї. Богів було мало й вони: «зморившись від важкої 
роботи, зайнялися створенням людини, здатної звільнити їх від 
важкого тягаря праці». 

Судячи з табличок, шумери не вважали себе рабами, і бу-
ли дуже вдячні Богам за даровані блага. Элфорд затверджує, 
що в XXVІ ст. до н.е. аккадці завоювали території шумерів, але 
й вони в XXІІ ст. до н.е. були захоплені кутіями, потім весь 
регіон в XX ст. до н.е. перейшов у керування амореями. При 
переході влади від одного народу - до іншому дуже довго 
шумерська релігія залишалася недоторканою, а нові народи 
поклонялися шумерським Богам. Але сучасний науковий світ, 
посилаючись на принцип «бритви Оккама», оголосив теорію 
древніх астронавтів фантастикою й наслідком хворої уяви. 

***** 
Принцип бритви Оккама, (принцип простоти) – це 
принцип логіки, який приписують середньовічному 
філософу Вільгельму із Оккама (або Окхама). Принцип 
стверджує, що не треба робити більше припущень, 
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ніж мінімально потрібно. Цей принцип також відомий як прин-
цип ощадливості. 

***** 
Якщо узагальнити всі теорії палеоконтакту, свідчення 

древніх джерел, наскальні малюнки, незрозумілі конструкції й 
механізми, можна скласти, як мінімум три висновки: 

1). При грубому узагальненні гіпотез Ціолковського, Ве-
ликовского й Элфорда виходить, що на Марсі, який прийняв 
основний удар на себе при падінні тоді ще комети, існувала 
цивілізація, набагато розвинена за земну й істотно переважала 
в розвитку цивілізацію древніх людей на той період. 

2). Абстрагуючись від гіпотез учених, можна висунути при-
пущення про стародавню віру в існування життя на інших пла-
нетах. Неможливо дорікати в цьому древніх людей.  

3). Археологічні знахідки, що не відповідають загальному 
рівню розвитку древніх цивілізацій, скептики, швидше за все, 
пояснили б існуванням людей, геніальний розум яких набагато 
випереджав природний розвиток науки. А теорія палеоконтакту 
допомогла б подивитись на не скінченний розвиток Всесвіту й  
появу життя на Землі. Якщо ми (нomo sapiens) п’ята раса на  
нашій планеті, то чому не висвітлюють інформацію про попере-
дні 4 раси? Як вони жили і де вони ділися? Генофонд людини і 
її сукупність всіх генних варіацій - дуже складний не тільки з 
науково-технічних, але й соціальних поглядів. Тож подальший 
огляд цієї теми ми продовжимо у другій главі. 

***** 
Вставка. м. Кропивницький, середня школа № 6. 
Наприкінці уроку вчитель задає домашнє зав-
дання учням 9 класу. Їх кількість дійшла до двох 
десятків і раптом із задньої парти пролунав го-
лос: «А чи не забагато буде»? Вчитель спокій-
но дочитав до кінця і відповів: «А яка вам різни-
ця, все рівно робити не будете». Знову голос 
учня: «Так стимулу нема». Вчитель відклав 

крейду, витер руки, поліз у дипломат і дістав відтіля неве-
лику книжку: «В. Даль. Тлумачний словник». Десь посередині 
відкрив її й прочитав: «Стимул, (із грецької мови), короткий 
гострий ціпок для стимулювання ослів». Ви все зрозуміли? У 
класі до самої перерві стояла тишина… 
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Інша  земля або  інший  світ 

Зараз коротка розповідь про паралельний 
світ, або альтернативну автономну реа-
льність, що співіснує з нашою. Спочатку 
ми хочемо пояснити, що терміни «пара-
лельний всесвіт» й «альтернативна реа-
льність», є синонімами і можуть бути 
використані як взаємозамінні. Термін 

«паралельний Всесвіт» є загальнішим, без будь-яких конотацій, 
що припускає зв'язок, або відсутність відносин з нашим Всес-
вітом. Правильне квантово-механічне визначення паралельних 
Всесвітів: «Всесвіти, які відокремлені один від одного на одну 
подію квантово». Конкретна група паралельних Всесвітів нази-
вається «мультивсесвітом», хоча цей термін може бути також 
використаний для опису можливих Всесвітів, які паралельно є 
фізичними реальностями. 

Космологія - швидше описова наука, ніж передбачувана. 
Доводиться звертатися до певних припущень, принципів, у 
тому числі й філософських. Зараз практично всі згодні, що 
будь-яка модель Всесвіту повинна відповідати так званому 
«космологічному принципу». Відповідно до цього принципу у 
великих просторових масштабах Всесвіту немає виділених 
областей і напрямків. Наслідком такого постулату є однорід-
ність та ізотропность матерії у Всесвіті на великих масштабах  
(> 100 Мпк). Прихильники теорій стаціонарного наполягають на 
«досконалому космологічному принципі», згідно з яким чотири-
вимірний простір-час повинен мати властивості однорідності й 
ізотропності. Однак еволюційні процеси, що спостерігаються у 
Всесвіті, очевидно не узгоджуються з цим космологічним прин-
ципом, де простір-час, це штучний математичний чотиривимір-
ний простір подій, а віддаль між світовими точками задається 
просторово-часовим інтервалом. 

Уявіть, що час - відносна величина для кожної людини. 
Час починається з того моменту, коли людина усвідомлює, що 
воно існує і до тих пір, поки не прийде смерть. Потім уявіть, що 
та ж сама людина не може переміщатися в часі тільки  вперед.  
Якщо людина змогла переміститись в один бік, то так само 
вона може переміщатись у різні сторони і напрямки. Тепер про 
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вислів, що час летить по різному: в одному випадку люди 
кажуть: «час летить стрімко, коли ви отримуєте задоволення». 
Можливо, це відбувається через те, що людина, про яку йде 
мова, не звертає уваги на те, як швидко летить час при пози-
тивних емоціях. Її увага зосереджена на інших справах і тому 
не помічає стрімкої ходи часу. 

 Зворотна ситуація має місце, коли людину просять зро-
бити те, чого вона не хоче. Людина в подібні моменти посилено 
стежить за часом, тому що її голова зайнята чимось неприєм-
ним: «Господи, як довго плине час». Виходить, що час віднос-
ний, так як кожна людина сприймає його по-своєму. Життя на 
10% складається з того, що ви в ньому робите, а на 90% - з 
того, як ви його сприймаєте. З усіх людських утрат - втрата 

часу найтяжча. 
***** 
Примітка: Робота - це одна із важливих дій в жит-
ті людини. Вона спасає від усіх неприємностей, від 
усіх бід можна знайти тільки одне позбавлення - в 
роботі. У людини два життя, і друге починається 
тоді, коли ми розуміємо, що життя лише одне… 
***** 

Сучасна фізика стверджує, що властивості простору тісно 
пов'язані з властивостями часу. Щодо самого визначення про-
стору і часу у філософії, то тут використовують абстрактні  
поняття. А у математиці відомо багато нескінченних просторів, 
де є інші властивості. З життєвої точки зору, у просторі-часі всі 
події злиті докупи в чотиривимірний континуум. Минуле і май-
бутнє важливі так само, як праворуч і ліворуч або вгору і вниз. 
Що є головним, найсуттєвішим у властивостях простору і часу? 
Чим відрізняється простір і час космічних світів від мікроскопіч-
них простору і часу всередині елементарної частинки? Чи є 
простір і час у паралельних світах? Для пошуку відповідей на ці 
запитання необхідно вирушити в глибоку безодню космосу, що 
ми й будемо робити в наших книжках.  

Ось перед нами книжка фізика-теоретика Лі Смоліна: він 
намагається переконати, що час таки реальний: «Час не тільки 
реальний, але й не існує нічого ближчого до серця природи з 
того, що ми знаємо чи переживаємо, ніж реальність часу». Зви-
чайно, до нового поняття треба звикнути. Однак незалежно від 
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здатності до наочних уявлень вчені використовують поняття 
про чотиривимірний світ як робочий інструмент для своїх роз-
рахунків, оперуючи світовими лініями тіл, обчислюючи їхню 
довжину, точки перетину і так далі… 

Перші непрямі згадки про паралельні світи можна зустріти 
в працях грецьких і римських філософів стародавнього часу. 
Наприклад, давньогрецький філософ-матеріаліст Левкіпп Мі-
летський (один із основоположників атомістики), або мудрі 
думки і цікаві припущення Фалеса Мілетського, Піфагора, 
Демокріта, Епікура, Арістотеля, Птолемея та Демокріта Абде-
рійського, який стверджував: «В одних світах немає ні Сонця, ні 
Місяця, в інших вони більші, ніж у нашому, а в третіх – числен-
ніші. В одних областях існує більше світів, в інших – менше. В 
одних областях світи виникають, але не можуть реалізуватися. 
Є світи, де немає живих істот, рослин і вологи». 

Поряд у міфологіях різних народів описуються світ духів, 
Небеса, Пекло, Олімп, Валгалла - окремі світи, які співіснують з 
нашим видимим, тривимірним світом. 

***** 
Примітка: Вальгалла - у германо-скандинавській мі-
фології в місті Асгард є житло бога Одіна, де за його 
вибором спочивають звитяжні воїни після їхньої сме-
рті. Часто герої міфів вирушають до інших світів аби 
добути блага цивілізації, або чудесні предмети. 

***** 
 В легендах і ритуалах шамани подорожують невидимими 

світами аби отримати чаклунську силу, повернути душу хворого 
і цим вилікувати його. В буддизмі й індуїзмі згадуються числен-
ні пекельні і райські світи, різні світи людей і інших істот, де 
життя щасливіше чи гірше, ніж у нашому тривимірному світі. 

Дослідники кажуть, що простір Всесвіту теж тривимірний, 
де є довжина, ширина і висота. Ці закони були відомі давним-
давно з III ст. до н. е. (Евклідова геометрія), але якщо ми захо-
тіли вивчати не тільки місцезнаходження, але й процеси, що 
відбуваються в тривимірному просторі, то повинні включити 
туди час. Подія, що відбувається в якій-небудь точці, характе-
ризується положенням точки, тобто заданням трьох її коорди-
нат і ще четвертим числом – моментом часу, коли ця подія 
відбулася. Момент часу для події – це її четверта координата. 
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От у цьому смислі й говорять, що наш світ насправді є чотири-
вимірний і поряд з нами існують паралельні світи. 

Простим людям, як і співавторам наших книг важко уяви-
ти чотиривимірний простір, тому засмучуватися не треба. Коли 
ми в школі малюємо плоскі геометричні фігури на аркуші папе-
ру, то звичайно не відчуваємо ніяких утруднень у зображенні 
цих фігур: вони двомірні, (мають довжину і ширину). Набагато 
складніше зображувати тривимірні фігури в просторі: піраміди, 
конуси, площини, що перерізають їх, і т. д. А що стосується 
зображення чотиривимірних фігур, то іноді це дуже важко 
навіть для фахівців, які все життя працюють з теорією відно-
сності. 

Тому люди легко уявляють світ для собі фігури одно та 
двовимірного простору. Були навіть спроби зобразити двови-
мірний світ в художній літературі, є такий роман «Епізод під 
Флетленде», написаний викладачем математики Ч. Хінтоном. 
Свій Флетленд – це плоска країна, яку Хінтон населив людьми 
двох вимірів. Це дозволило йому образно розповісти про влас-
тивості двовимірного простору. Люди двох вимірів – звісно 
фантазія Хінтона, але якби вони існували в дійсності, їм важко 
було б уявити собі тривимірний світ: адже «двовимірні» люди 
Хінтона позбавлені досвідченого відчуття третьої координати. 
Так само людям тривимірного світу, важко уявити собі світ 
чотирьох вимірів, а про 11 вимірів - ми вже мовчимо. 

***** 
Вставка. Як відомо, положення точки на прямій 
задається одним числом (однією координатою), на 
площині – двома, в просторі – трьома координата-
ми: абсцисою, ординатою і аплікатою. Тому мате-
матики називають пряму простором одного виміру, 
площини – двовимірним простором, а навколишній 

світ – простором трьох вимірів. Так як одне число задає точ-
ку в деякому одновимірному просторі, пара чисел – в двови-
мірному, а трійка чисел – в тривимірному просторі, то за 
аналогією можна вважати, що сукупність чотирьох чисел 
визначає точку в чотиривимірному просторі, п’яти – у п’яти-
мірному просторі і т. д. У сучасній теорії струн простір-час 
має 11 вимірів. Квантові теорії струн можливі лише в просто-
рах вищої розмірності (понад чотири й пов'язані з часом). 
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Уявіть собі, що ви дивитеся згори на скляний куб, що сто-
їть на столі. Цей малюнок – плоска фігура. Вона отримана в 
такий спосіб: намальований великий квадрат, потім в ньому – 
менший, і, нарешті, вершини квадратів з’єднані відрізками пря-
мих ліній. Отже, користуючись квадратом, ми можемо намалю-
вати плоску фігуру і з її допомогою вивчати тіло трьох вимірів, 
Наприклад, дивлячись на малюнок, ми можемо сказати, що 
тривимірний куб має шість граней, 8 вершин, 12 ребер і т. д. 

Точно так же, як був намальований менший квадрат в 
більшому, ми можемо помістити менший куб в більший і 
з’єднати ребра кубів площинами, як раніше з’єднували відріз-
ками вершини квадратів. За аналогією ми можемо розглядати 
фігуру, як тривимірне зображення чотиривимірного куба. За 
допомогою малюнка ми можемо зробити висновок, що чотири-
вимірний куб обмежений вісьмома тривимірними кубами і має 
16 вершин, 24 грані і 32 ребра. 

Давайте разом на аркуші паперу намалюємо окружність. 
Постав те олівець вістрям на аркуш паперу поза колом і спро-
буйте доторкнутися грифелем до центру кола, не відриваючи 
олівець від паперу і не перетинаючи коло. Зробити це немож-
ливо. Щоб торкнутися центру кола, не перетинаючи його, дове-
деться відірвати олівець від паперу – вивести його в третій 
вимір. Подібно до того, як в просторі трьох вимірів точка може 
увійти в коло і вийти з нього, не торкаючись до окружності, так 
в просторі чотирьох вимірів тіло може увійти всередину сфери 
або вийти з неї, не пошкоджуючи поверхні сфери. Отже, в 
нашому тривимірному світі відкриті для огляду, або дії з чет-
вертого виміру. У чотиривимірному просторі гумовий м’ячик 
може бути без розривів вивернутий навиворіт, а два кільця 
ланцюга роз’єднані без порушення їх цілісності. 

У 2009 році британські вчені вперше в історії одержали 
наукові підстави серйозно розглядати існування паралельних 
світів. Учені з Лондонського університетського коледжу виявили 
вірогідну точки дотику нашого Всесвіту з іншими, невидимими  
оку Всесвітами, що стало першим нетеоретичним підтверджен-
ням «теорії струн», яка раніше тільки гіпотетично доводила 
існування паралельних світів. Фізикам зі Стенфордського уні-
верситету вдалося підрахувати можливу кількість паралельних 
Всесвітів. Для цього вони провели аналіз інфляції - різкого роз-
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ширення космічного простору після Вибуху. В результаті, їм 
вдалося встановити, що всього може існувати 10 в степені 10 
(в 10000000) Всесвітів. Вчені вважають, що сучасне людство 
ще не доросло до того рівня, щоб дізнатися про справжній 
устрій нашого світу.  

Подібні наукові тлумачення дуже сподобались письмен-
никам-фантастам, особливо в альтернативній історії. Були 
написані такі твори як «Світи Імперіуму» (1961-1990) Кейта 
Лаумера, «Хроніки Амбера» (1970-1995) Роджера Желязни, 
«Великий Кристал» (1970-2006) Владислава Крапівіна, «Темна 
вежа» (1978-2012) Стівена Кінга, «Число звіра» (1979) Роберта 
Гайнлайна, «Навала квантових котів» (1986) Фредеріка Пола, 
«Війна старих» (2005-2015) Джона Скальці, «Анафема» (2008) 
Ніла Стівенсона та інші. 

Дуже часто поєднують між собою квантову механіку і 
паралельні світи, цій теорії вже не один десяток років. Ідея 
полягає в тому, що кожен Всесвіт породжує безліч нових 
Всесвітів кожного разу, коли відбувається квантовий вимір, 
пояснює австралійський фізик Ховард Уайсмен з університету 
Гріффіта в Брісбені. Простіше кажучи, якщо ви подивитеся на 
свої черевики, то відразу виникають дві ймовірності:  

► - вони брудні;  
► - або вони чисті.  
З точки зору теорії про паралельні світи, у цей момент 

виникають дві різні гілки реальності. І так до нескінченності. 
Критика кажуть: - Неможливо підтвердити існування цих 

Всесвітів, оскільки вони ніяк не взаємодіють з нашим світом. 
Теорія Х.Уайсмена про взаємодіючі паралельні світи 

базується на трьох постулатах: 
По-перше, Всесвіт, в якому ми живемо, є лише одним із 

незліченної кількості Всесвітів. Деякі з них майже ідентичні 
нашому, але більшість сильно відрізняються. 

По-друге, всі Всесвіти однаковою мірою реальні і існують 
в одному часовому вимірі, яке має загальні для всіх закони. 

По-третє, всі явища, що лежать в основі квантової меха-
ніки, є наслідком якоїсь фундаментальної сили, яка виникає 
між схожими паралельними світами, і прагне «віддалити» їх 
один від одного. Простіше, всі квантові ефекти є наслідком 
взаємодії паралельних світів. 
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Таким чином, нова теорія відмінно пов'язує між собою 
ньютонівську механіку і квантову механіку. Перша діє в кож-
ному окремо взятому Всесвіті. Друга виникає, як результат їх 
взаємодії між собою. На питання про те, чи зможуть люди 
колись спілкуватися з представниками інших Всесвітів, вчений 
Уайсмен поки відповідає ухильно: «В майбутньому – так». 

Анатолій Серебров, фізик з Інституту Ле-Лангевина у 
Франції, проаналізував дані численних експериментів у різних 
лабораторіях світу. Вияснилось, що у ході тих експериментів 
нейтрони, що піддавалися впливу магнітного поля, зникали 
всупереч законам фізики. Серебров припустив, що єдиним 
поясненням цього факту можуть бути паралельні світи. Далі 
італійські фізики Зураб Бережані і Фабріціо Несті перевірили 
дані Сереброва, і прийшли до тих же висновків. Загальноприй-
няті закони фізики не дозволяють пояснити загадкове зникнен-
ня нейтронів, підсумували вони. Вони знаходяться десь поруч. 

Якщо припустити, що існує паралельна реальність, в якій 
є якісь дзеркальні частки по відношенню до частинок з нашого 
світу, то напрошується наступне пояснення. Внаслідок роботи 
поки ще невідомих законів фізики, при певних обставинах час-
тинки можуть перетворюватися на своїх дзеркальних двійників 
у паралельній реальності, тобто фактично мігрувати в інший 
вимір. Дослідники припускають, що оскільки для цього процесу 
потрібний вплив потужних сил, наприклад, електромагнітного 
поля, то цю теорію можна довести експериментами.  

***** 
Найпростішим випадком спілкування з пара-
лельними світами є сон. Реальність того, що 
відбувається уві сні впевнює нас у тому, що 
все це відбувається насправді. Наша підсвідо-
мість черпає із сновидіння інформацію. При 
цьому її швидкість передачі і прийому уві сні в 

багато разів перевищує швидкість передачі і прийому інфор-
мації в реальному світі: за які-небудь 8 годин сну ми можемо 
«переживати» тижні і місяці життя, а за хвилину сну перед 
нашим внутрішнім зором може пронестись цілий багатосе-
рійний фільм. У сні ми бачимо образи оточуючого нас світу, 
видіння, дивні відчуття: - Де я бачив цю людину? Про що 
нагадує мені цей запах? А відгадки знаходяться поруч.  
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Дорожні  замітки 
Чарівний світ української природи спов-
нений дивовижних барв, чудових зву-
ків, досконалих рухів і форм. І треба 
лише ширше розкрити очі та уважно 
прислухатися, щоб стати володарем 
казкових скарбів і невичерпної радості, 
порівняно з якими всі інші цінності світу 
здаються не такими вже й значними. 
Ні, зовсім не випадково чи не кожен ви-
датний письменник прагнув втілити у 

своїх творах нетлінну красу природи, передати радість від спіл-
кування з нею. Тому нам важко перелічити всі прозові й поети-
чні шедеври українського письменства, у яких звучить натхнен-
ний гімн Природі! І головне, що вони не перестають нас диву-
вати і хвилювати, бо написані щиро, з любов’ю. 

В старі часи люди в Кіровоградському регіоні вважали, що  
взимку запас снігу на небі досить великий, і його лопатами на 
землю скидають ангели. Вони нібито прочищають собі дорогу 
на небі. На думку народу з сільської місцевості, сніг з неба ски-
дають чорти, щоб людям замести дороги. Зібравши багато сні-
гу, сатана влаштовує свято і розсипає сніг на голови людям, від 
чого бувають великі хуртовини. Яка ж зима, коли снігу нема? 

Сьогодні в м. Кропивницькому всю ніч ішов сніг з дощем і 
над ранок на вулиці було досить огидно й слизько. Небо затяг-
ли важкі снігові хмари, і воно набуло сірого кольору. На вулиці 
стало похмуро. Коли зранку я вийшов на ганок, то порив вітру 
одразу кинув мені мокрого снігу з дощем прямо в обличчя. Щі-
льніше закутався, підняв комірець і тихенько пішов вулицею до 
зупинки маршрутки. Під ногами чавкала суміш мокрого снігу з 
дощем. Дрібна сніжна крихта стала боляче сікти моє обличчя. 
На вулиці було зовсім безлюдно. Всі поховалися по домівках 
бо холодно, мокро й вітряно. 

Стою на зупинці разом з іншими людьми, настрій поганий, 
очі прикрив рукою, розум проситься додому - все як завжди, 
коли погода - слякота. У декількох метрах від зупинки проходи-
ла компанія з п'яти молодих парубків. Хлопці, яких звичайно по 
виду називають бидлом, від яких перехожі ховають свої теле-
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фони подалі й в очі не дивляться. По першому враженню їх 
називають «хуліганами». Далі бачу ситуацію, що змушує мене 
посміхатися вже декілька днів.  

Дорого переходить стара бабуся і раптом падає. Хлопці, 
побачивши падіння бабусі, всією скопою біжать до неї, (ну не 
зовсім біжать, просто декілька метрів пройшли дуже швидким 
кроком). Підхопивши під руки бабцю, вони ставлять її на ноги. 
Двоє хлопців кинулися збираються бабині пакетики й речі, що  
розлетілися навколо, двоє парубків як здорові віники почали 
струшувати бабин одяг від снігу.  А один почав поправляти їй  
навіть хустку на голові й защібати ґудзики на пальто. 

Я отримав неочікуваний шок, бабця взагалі перелякалась 
на смерть, витріщивши очі й не знаючи як реагувати, зрідка 
витирала носа і невпопад видавлювала «Спасибі». Рух на 
дорозі припинився, всі застигли в очікуванні. А наступний 
момент порадував нове здивування. Один з парубків, який зби-
рав пакунки на дорозі, підходить до свого напарника і щось 
тихо говорить йому, той практично бігцем кудись побіг. Перша 
моя думка – «ну от... усе зрозуміло... підрізали (вкрали) в баби 
гаманець, скористалися ситуацією, передали напарнику, а той 
побіг геть». Друга думка: «як затримати злочинця». В рахунок 
свою старість не беру. Починаю придумувати план. 

Всі останні хлопці  (бригада із 4 душ), що залишилася, 
оточила бабу й щось із нею обговорюють. Бабця оговталась, 
трохи відійшла від шоку, слухає й посміхається їм у відповідь. 
Не пройшло й п'яти хвилин - з магазина вибігає той самий 
парубок, що зник раніше. В руках несе якийсь пакет, (в напів-
прозорому пакеті) відразу видно - продукти! Підходить до баби, 
щось їй говорить, інші хлопці підтакують і сміються. Далі один 
парубок бере пакет, двоє підхоплюють бабулю під руку й пові-
льно йдуть по дорозі, щось цікаве їй розповідають. Інші хлопці, 
перемовляючись пішли в протилежну сторону. 

Мій шок пройшов, стою, дивлюсь і посміхаюся як дурень 
на всю вулицю. Хлопці вглядівши мене, посміхнулися мені у 
відповідь, немов говорячи: «Не бійтесь. Це ж наша – українська 
бабця, тож потрібно її берегти й допомагати»! Виходить, що 
цей світ не такий вже й поганий, доки в ньому є отакі хлопці. 

Для продовження теми першої глави ми пропонуємо роз-
глянути розділ «Чи є у Всесвіті розумне життя»? 
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Чи  є  у  Всесвіті  розумне  життя? 
Людей часто хвилюють питання пошуку 
життя і розуму у Всесвіті. Питання про 
існування інопланетного життя й досі 
залишається частково відкритим. Чому 
частково? Це залежить від того, що розу-
міти під словом «життя». Якщо мати на 
увазі найпростішу форму органічного жит-
тя на рівні спор мікроорганізмів і т.п., то 
тоді відповідь позитивна. У нашому вузь-
кому розумінні життя повинно бути схоже 
на земні форми, і складатися з тих же 
органічних речовин, що і ми самі. Тоді 

виникає нове питання: «Звідки в холодному вакуумі Космосу 
може взятися подібне життя»? І хто сказав, що позаземні види 
життя повинні бути схожі на звичні нам види і форми? Навіть на 
Землі життя проявляється в найнесподіваніших формах. На 
сьогодні ми знаємо, що у Космосі є величезна кількість води, 
водню, аміаку, метану, навіть спирту і органічних кислот і т.д. 
І тому є докази. А от з розумною формою життя, поки доказів 
немає, але ми не втрачаємо надії. Ніколи не варто відвертати-
ся від фактів тільки тому, що вони комусь не по душі. Тим біль-
ше смішний аргумент: «Цього не може бути, тому що такого не 
може бути ніколи». Якщо відкинути строкаті заголовки сьогод-
нішніх газет, то можливо вдасться знайти що-небудь істотне, 
осмислити й зрозуміти та відповісти на наші питання. 

Відповідно до нашої планети, то унікальність земної біо-
сфери і людського інтелекту кидає виклик нашої віри в єдність 
природи. Людина не заспокоїться, поки не розгадає загадку 
свого походження. На цьому шляху необхідно пройти три важ-
ливі щаблі:  

 дізнатися таємницю народження Всесвіту;  
 вирішити проблему походження життя;  
 і зрозуміти природу людського розуму.  
Ми звикли думати, що людина – це суперорганізм, вінець 

творіння і такого організму більше немає ніде. А насправді лю-
дина – досить слабка і непристосована до життя - істота. Вона 
не витримує великих коливань температури, тиску й вологості. 
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Органи почуттів дуже сильно обмежені. Наша гордість – мозок, 
який являє собою гіпертрофований згусток нервової тканини, 
не так вже унікальний. Та й не такий вже він і розумний, раз ми 
руйнуємо власну планету.  

***** 
Рукописи, древні джерела, книги - без-
донний колодязь, у якому всі черпають 
знання як воду. Для одних вона солодка, 
для інших - несмачна, для третіх – дже-

рело нав'язаних мар, містики і т.п. Як звичайній людині, що не 
знає древніх мов і точних історичних фактів, визначити, щи-
рий смак отієї води? 

***** 
Вивченням Всесвіту, її походження й еволюції займають-

ся астрономи і фізики. Дослідженням живих істот і розуму зай-
няті біологи і психологи. А походження життя взагалі хвилює 
всіх: астрономів, фізиків, біологів, хіміків. На жаль, нам знайома 
тільки одна форма життя - білкова і тільки одне місце у Всесві-
ті, де це життя існує, - планета Земля. А унікальні явища, як 
відомо, важко піддаються науковому дослідженню. От якщо б 
вдалося виявити інші населені планети, тоді загадка життя 
була б вирішена набагато швидше. А якщо б на цих планетах 
знайшлися б розумні істоти то... Дух захоплює, варто тільки 
уявити собі перший діалог з братами по розуму. 

З шкільної програми ми знаємо, що наша Сонячна сис-
тема являє собою групу небесних тіл, дуже різних за своїми 
розмірами і фізичною будовою. У цю групу входять: Сонце, 
дев'ять великих планет, разом з 61 супутником, більше 100000 
планет (астероїдів), близько десяти комет, а також незліченна 
безліч метеорних тіл рухомих як роями, так і у вигляді окремих 
частинок.  

Всі ці тіла об'єднані в одну систему завдяки силі тяжіння 
центрального тіла - Сонця. Маса сонця приблизно в 750 разів 
перевершує масу всіх інших тіл, що входять в цю систему. Гра-
вітаційне тяжіння зірки є головною силою, що визначає рух всіх 
тіл в нашій Сонячной системі. Середня відстань від Сонця до 
найдальшої від неї планети Плутон 39,5 астрономіч. одиниць, 
що дуже мало в порівнянні з відстанню до найближчих зірок.  

Наше питання таке: «Чи є у Всесвіті розумне життя»?  
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Спробуємо хоча б трохи розібратися в різних сторонах цього 
питання й у можливостях, які відкриваються для того, щоб хоч 
у майбутньому відповісти на нього. Щоб  знайти життя в Соня-
чній системі, давайте розглянемо умови, які необхідні для жит-
тя планет земної групи і планет-гігантів.  

Земля - третя за віддаленості від Сонця планета. Вона 
рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті, велика піввісь 
котрої, (тобто середня відстань між центрами Землі і Сонця) в 
астрономії прийнята в якості одиниці довжини (астрономічна 
одиниця) для вимірювання відстаней між небесними тілами в 
межах Сонячної системи. Відстань від Землі до Сонця в різних 
точках орбіти неоднакова, в перигелії (3 січня) воно приблизно 
на 2,5 млн. км. менше, а в афеміі (3 липня) - на стільки ж біль-
ше середньої відстані, що становить 149,6 млн. км. Це найсп-
риятливіша планети: атмосфера, температура, вода та все 
інше, що потрібно людині на Землі. Недарма Землю називають 
«живою планетою».  

Місяць - єдине небесне тіло, де змогли побувати земляни 
і поверхня якого докладно досліджено в лабораторії. Ніяких 
слідів органічного життя на Місяці не знайдено. Справа в тому, 
що Місяць не мав атмосфери: його слабке поле тяжіння не мо-
же утримувати газ поблизу поверхні. З цієї ж причини на Місяці 
немає океанів - вони б зникли. Не прикрита атмосферою повер-
хню Місяця в день нагрівається до 130° С, а вночі остигає до 
мінус 170° С. До того ж на місячну поверхню безперешкодно 
проникають згубні для життя ультрафіолетові і рентгенівські 
промені Сонця, від яких Землю захищає атмосфера. Загалом, 
на поверхні Місяця для життя умов немає. Щоправда, під верх-
нім шаром грунту, вже на глибині 1 м., коливання температури 
майже не відчуваються: там постійно близько -40° С. Але все 
одно у таких умовах життя, ймовірно, не може зародитися.  

Деякі вчені вважають Місяць гігантським штучним заду-
мом. Астронавти США місії Аполлон XI встановили перший 
сейсмограф на Місяці 20 липня 1969 р., НАСА були відмічені 
перші ознаки сейсмічної активності в середині супутника. Нез-
ліченні дослідження свідчать про те, що наш Місяць, імовірно, є 
порожнистим планетоїдом, що був утворений якимось інопла-
нетним Розумом з одного суцільного матеріалу. Більш деталь-
но тему Місяця ми розглянемося пізніше.  
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Виявляється, що наш супутник Місяць від-
даляється від нас щороку приблизно на 4 
см. Це залежить від зменшення періоду 
обертання планети на 2 милісек. в день. 

***** 
На найближчій до Сонця маленькій планеті Меркурій ще 

не побували ні космонавти, ні автоматичні станції. Але люди 
дещо знають про неї завдяки дослідженням із Землі завдяки 
американському апарату «Марінер-10» (1974 і 1975 p.). Умови 
там ще гірше, ніж на Місяці. Атмосфери немає, а температура 
поверхні змінюється від -170 до +450° С. Під грунтом темпе-
ратура в середньому становить близько 80° С, причому з гли-
биною вона, природно, зростає.  

Венеру в недавньому минулому астрономи вважали май-
же точною копією молодої Землі. Будували здогади, що хова-
ється під її шаром хмар: теплі океани, папороті, динозаври? На 
жаль, через близькість до Сонця - Венера зовсім не схожа на 
Землю: тиск атмосфери біля поверхні цієї планети в 90 разів 
більше земного, а температура і вдень, і вночі близько +460° С. 
На Венеру опустили декілька автоматичних зондів, пошуком 
життя вони не займалися: важко уявити собі життя в таких тем-
пературних умов. Над поверхнею Венери вже не так спекотно: 
на висоті 55 км тиск і температура схожі на Земну. Але атмос-
фера Венери складається з вуглекислого газу, до того ж у ній 
плавають хмари з сірчаної кислоти. Словом, теж не найкраще 
місце для життя.  

Марс не без підстав вважався придатною для життя пла-
нетою. Хоча клімат там дуже суворий (літнім днем температура 
становить близько 0° С, вночі -80° С, а взимку біля -120° С), 
але все ж це не безнадійно погано для життя, (існує життя в 
Антарктиді і на вершинах Гімалаїв). Однак на Марсі є ще одна 
проблема - вкрай розряджена атмосфера, в 100 разів менш 
щільна, ніж на Землі. Вона не рятує поверхню Марса від згуб-
них ультрафіолетових променів Сонця і не дозволяє воді зна-
ходитися в рідкому стані. На Марсі вода може існувати тільки у 
вигляді пари і льоду. І вона дійсно там є, в усякому разі, в по-
лярних шапках планети. Тому з великим нетерпінням всі чека-
ють результатів пошуків марсіанського життя. Пошуки трива-
ють й досі.  
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Клімат Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна абсолютно не 
відповідає нашим уявленням про комфорт: дуже холодно, жах-
ливий газовий склад (метан, аміак, водень і т. д.), практично 
немає твердої поверхні - лише щільна атмосфера й океан рід-
ких газів. Все це дуже не схоже на Землю. Проте в епоху заро-
дження життя і Земля була зовсім не такою, як зараз. Її атмос-
фера швидше нагадувала Венеріанську і Юпітеріанскую, хіба 
що була тепліше. Тому найближчим часом неодмінно буде 
здійснено пошук органічних сполук в атмосфері планет-гігантів. 

*****  
Сонце «худне» на мільярд кілограмів в секунду. Це 
пов’язано з сонячним вітром — потоком частинок, 
які  рухаються з поверхні цієї  зірки в різні  напрямки. 
Світло нашого Сонця, яке ми бачимо щодня, має вік 
близько 30 тисяч років. Енергія, отримувана нами 
від цього небесного світила, утворилася в ядрі Сон-
ця близько 30 тис. років тому. Саме стільки часу і 
не менше необхідно фотонам, щоб пробитися з 

центру на поверхню. А от після «визволення» їм треба всьо-
го лише 8 хвилин, щоб дістатися до поверхні Землі.  

***** 
«Сімейство» супутників, астероїдів і ядер комет дуже різ-

номанітно за своїм складом. З одного боку туди входить вели-
чезний супутник Сатурна - Титан з щільною азотної атмосфе-
рою, а з іншого - дрібні крижані брили кометних ядер, більшу 
частину часу проводять на далекій периферії Сонячної систе-
ми. Титан має ріки, моря, вулкани  як і наша планета. Дивно, 
але навіть відстань між Титаном і Сатурном дорівнює відстані 
між Землею і Сонцем, і навіть співвідношення ваги цих небес-
них світил має схоже співвідношенню ваги Землі і Сонця. 

Все ж розумного життя на Титані навіть не варто шукати, 
тому, як його водойми складаються в основному з пропану і 
метану. Але все ж, якщо останнє відкриття отримає підтверд-
ження, то можна стверджувати, що на Титані існують приміти-
вні форми життя. Під поверхнею Титану існує океан, який скла-
дається на 90% з води, решта 10% можуть бути складними 
вуглеводнями, які можуть дати початок простішим бактеріям. 

Серйозної надії виявити життя на цих космічних тілах не 
було ніколи, хоча дослідження продовжується.  
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Акценти  пройденого  шляху 
Добродії присяжні, суперечка 
щодо утворення життя на пла-
неті Земля - не закінчена. Вона 
тільки розпочинається. У всьому 
Всесвіті існує більше 100 мілья-
рдів галактик. Ми літаємо в про-
сторі Космосу зі швидкістю бли-
зько 530 км в секунду. Всередині 
Галактики наша планета рухає-
ться зі швидкістю близько 230 км 

в секунду, сам Чумацький Шлях летить в Космосі зі швидкі-стю 
300 км в секунду. Тож є шанс з’ясувати, що ми не самотні у 
Всесвіті. Щорічно тільки в нашій Галактиці народжується сорок 
нових зірок. Складно навіть уявити, скільки їх з’являється через 
100 років у Всесвіті. Космос - найбільш обговорювана і, разом з 
цим, найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку 
людство багато дізналося про нього, з іншого - ми знаємо мізе-
рний відсоток від того, що насправді відбувається у Всесвіті. 

У попередній главі ми вже розглядали декілька найбільш 
цікавих фактів про створення людства на планеті Земля. Одні-
єю з них була теорія походження людей від інопланетян. Згідно 
з цією теорією, інопланетяни з різних сузір’їв та зоряних систем 
прибували на Землю і заснували свої колонії. Саме цим визна-
чається наявність на території Землі людей різних рас і різних 
кольорів шкіри. Тому в старі часи практично у всіх расах існу-
вали заборони на міжрасові шлюби. Так як кожна колонія зас-
новувалася прибульцями із різних кінців Всесвіту, то кожна із 
них привезла свою систему вірувань, свій пантеон божеств,  
свої технології і т.д. Ці божества насправді були предками лю-
дей і сьогодні їх об’єднали під назвою інопланетяни. Саме при-
буттям істот з іншим розумом та з різних планет пояснюється 
наявність у багатьох народів легенд, згідно з якими їх правителі 
є Богами, або мають божественне походження (бо прийшли із 
неба). Так фараони вважалися посланцями богів, імператор 
Китаю вважався сином неба, а японці вважають, що вони похо-
дять від дочки неба і таке інше. На цю тему є багато літератури 
у інших авторів і читач може самостійно ознайомитись з нею. 
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Далі вимальовується схема культурних трансляцій самої 
ідеї космічної еволюції людини і її філософських основ. Езоте-
рична культура породжує цю ідею і транслює її в сферу міфо-
логії, релігії, теософії, вчення Живої Етики, герметизму  і таке 
інше. Це відбувалося протягом багатьох сотень років, аж до ХХ 
сторіччя, коли почилося наукове осмислення космічної еволю-
ції людини. Однак наука приступила до вивчення даної пробле-
ми не на порожнім місці. Було багато історичних рукописів та 
езотеричних доктрин, що зберегли визначені представлення 
про якісний розвиток людини - як розумної істоти. 

Наприклад, на думку О.Блаватської та родини (Миколи і 
Олени) Рерихів, на планеті Земля ще й досі існують духовні 
індивідуальності, що випередили людство у своєму розвитку, і 
знаходяться - на надлюдському ступені еволюції. В даний час 
ця гіпотеза гостро дискутується серед наукових фахівців. Ряд 
дослідників думають, що визначені непрямі факти свідчать на 
користь істинності супер розуму. Якщо гіпотеза в дійсності буде 
обґрунтована, то це послужить вагомим аргументом на користь 
усієї теорії космічної еволюції людини. 

***** 
Езотеричні вчення містили в собі досить добре роз-
роблену багатомірну антропологію. За різними тер-
мінами і кількісною оцінкою енергетичних (тонких) 
тіл людини, легко проглядається загальна ідея, лю-
дина має земний смертний аспект своєї сутності: 
 Перший - уособлення тлінної матерії.  
 Другий – уособлення нетлінного духу. 

 ***** 
В історичному плані ми можемо прослідкувати за  розвит-

ком людства починаючи з кам'яного віку, одного з найважливі-
ших епох. А що і було до кам'яного віку, як розвивалися події? 
Отут ми призупинись, наука поки що не може дати чіткої від-
повіді. Протягом тисячоліть. До кам’яного віку були першолюди, 
які від когось і від чогось народились, жили, творили і пізнавали 
світ, здійснювали важливі для свого часу - відкриття. Ми не ду-
маєм, що тільки з приходом кам’яного віку, був підкорений во-
гонь, спорудили перше житло, пошили перший одяг, винайшли 
лук і стріли. Вчені сперечаються, але одного не заперечують, 
розумні істоти на нашій планеті жили і до кам’яного віку.  
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Походження  рас  за  теорією  Едгара  Кейсі 
Розглянемо інші точки зору на питання 
створення життя (людства), які прийшли до 
нас із духовних одкровень у першій поло-
вині XX ст., наприклад, Едгаром Кейсі. Він 
жив з 1877 по 1945 роки; виріс на фермі 
неподалік від Хопкінсвілля, штат Кентуккі, 
женився, працював й один раз навіть втра-

тив голос. У непритомному, зміненому стані свідомості він оде-
ржав інструкції про те, як упоратися зі своєю проблемою. Так 
з’явились на світ перші духовні одкровення під назвою «читан-
ня», які виявилися несподіванкою для всіх, включаючи самого 
Кейсі, і привели до того, що він став одним з найбільш відомих 
медіумів в історії. Передана ним інформація максимально точ-
на й докладно описана іншими авторами. 

Біблія говорить нам, що всі ми беремо свій початок від 
першої людської пари: Адама і Єви. Але першою дружиною 
Адама була видозмінена жіноча особа - Ліліт, згадки про неї 
старанно приховуються церквою. Священики стверджують що 
все це вигадки, а дослідники Святого письма твердять інше: 
Згадка про Ліліт є в Біблії (Старий  Заповіт) у вірші Ісая 34:14:, 
далі в книзі Зогар (кабалістична література); в Сувоях Мертвого 
моря (повний документ біблійних часів із усіх будь-коли знайде-
них); в «Епосі про Гільгамеша» (найдавніших літературних тво-
рів людства, створений у XXII столітті до н. е. в Стародавньому 
Шумері) та зрештою в Алфавіті Бен-Сіра, що дає відповідь, хто 
ж така Ліліт? І чому згадування про неї не заохочується?   

***** 
Спочатку Бог створив людей з однаково-
го матеріалу і дав їм імена: Адам і  Ліліт. 
Між молодим подружжям відразу спалах-
нула сварка, Ліліт вимагала рівності на 

тій підставі, що вони обоє мають єдину природу, але Адам 
хотів верховодити одноосібно. Письменник Міхаель Дорфман 
у книзі «Християнство» пише (рос. мова): -  После создание 
Богом первого человеческого существа  Адама, он сказал: 
«Нехорошо, чтобы Адам был один» (Буття 2:18). И создал он 
женщину, тоже из праха и назвал ее Лилит. Они немедленно 
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побранились. Она сказала: «Я никогда не лягу под тебя»! Он 
сказал: «Я не лягу под тебя, а лишь сверху тебя. Тебе надо 
быть пригодной (готовой) подо мной, и мне сверху тебя».  
Она отвечала: «Мы оба равны, потому, что мы оба из праха 

(земли)». 
Никто из них не слушал другого. Когда 
Лилит поняла, что произойдет, то про-
изнесла Невыразимое Имя Бога и улете-
ла прочь.  Адам же вознес свои молитвы 
Творцу, говоря: «Владыка вселенной! 
Женщина, которую Ты дал мне, улетела 
от меня». Бог немедленно послал трех 

ангелов за ней. Всевышний сказал Адаму: «Если она вернет-
ся и все будет хорошо, я ее прощу. Если она откажется,  то 
должна будет примириться с тем, что всю ее жизнь, 100 ее 
детей будут умирать ежедневно».   

Ангелы пошли за ней и настигли ее в море, в мощных 
водах, где суждено было пропасть египтянам. Ангелы ска-
зали ей Божье слово, но она не захотела вернуться. Ангелы 
сказали: «Мы утопим тебя в море». Она ответила: «Оста-
вьте меня! Я была создана, чтобы причинять болезни мла-
денцам. Если младенец будет мальчик, я властвую над ним в 
течение 8 дней после его рождения, и если будет девочка, в 
течение 20 дней».  

Когда ангелы услышали слова Лилит, они продолжали 
настаивать, чтобы она возвратилась. Но она поклялась им 
именем вечного Бога и дала обещание: «Всякий раз, когда я 
увижу вас или ваши имена, или ваши знаки на амулете, я не 
буду иметь никакой власти над тем младенцем». Она также 
согласилась, чтобы впредь сотня ее детей умирала каждый 
день. (Текст  з  Алфавіту  Бен-Сіра, 800 рік  нашої  ери). Тому 
 християнство зображує Ліліт як злого духа, демона, що вби-
ває новонароджених дітей.   

***** 
Недаремно Єва – це втілення смиренності та повної поко-

ри, а Ліліт – це образ жінки - дітовбивці, вона є символом пло-
дючості, бо являється матір’ю незліченної кількості дітей, які з її 
згоди помирають щоденно. А ще Ліліт асоціюється з царицею 
Савською в книжці Йова Соба «Ліліт володарка Змаргода». 
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Даниїл Андрєєв у книзі «Ружа світу»  стверджує, що саме Ліліт 
творить нитку безсмертя, яка тягнеться крізь усі людські поко-
ління. Тож ви бачите, що в історії є дві перші жінки у яких  прин-
ципово різні ролі. З одного боку – абсолютно самостійна і непо-
кірна чоловікові - Ліліт, з другого – Єва, що «за чоловіком буде 
зватися, бо взята вона з ребра чоловіка». (За Біблією Бог ство-
рив Єву з ребра Адама). Єва, наслухавшись Змія, спокусила 
Адама і він з'їв заборонений плід з Дерева пізнання добра і зла 
- за цей гріх Бог вигнав їх з Едему (Раю). А вже пізніше Єва ста-
ла матір'ю Каїна, Авеля, Сифа та інших дітей. В той же час 
Писання не дає точного числа дітей У Адама і Єви. Йосип Фла-
вий пише, що, згідно древній єврейській традиції, у Адама і Єви 
було тридцять три сина і двадцять три дочки. Згідно Біблії на 
початку людства було двоє людей (Адам і Єва), тож їхні діти і 
онуки вимушені були одружуватися між собою. 

Просліджуються цілковито різні архетипи і різних сенси 
буття. Заперечити значення прийняття Єви, як першої жінки не 
зможе навіть найзатятіший атеїст – хоча б з огляду на те, що 
християнська культура, яка сама по собі вийшла з іудаїзму, 
багато в чому стала основою для сьогоднішньої сучасної циві-
лізації в цілому. Традиційна біблійна хронологія відносить існу-
вання Адама і Єви до 4004 року до н.е. І в той же час передба-
чається, що небагато пізніше три сини Ноя розділили людство 

на раси, відомі нам сьогодні. А останні 
генетичні дослідження показують, що 
походження всіх людських істот сходить у 
минулому до одної жінки. Запитання, хто 
крім Бога міг створити першу жінку? А мо-
же це просто алегорія? І крім того, з ким 
перша жінка з’єдналася для зачаття 
нового життя? Ви знаєте, що у кожної 
дитини є мама і папа.  «Мітохондріальна 
Єва», жила в Африці близько 200 000 

років тому. І, якщо людство походить від єдиної матері, тоді 
чому ми розділені на расові групи? Запитань більше, ніж відпо-
відей. На щастя для нас, історія людства викладена в інших 
трактатах, наприклад, в «Читаннях» Едгара Кейсі, які не тільки 
співвідноситься з біблійною історією, але й можуть внести ясні-
сть у несумісні наукові факти. Однак, щоб пояснити розход-
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ження (або єдність) людських рас, нам варто звернутися до 
початку створення людства. 

Приблизно 1 мільйон років тому пралюди (архантропи) 
заселяли теплі райони Євразії і тоді вони з'явились на території 
України. Неперервність етнокультурних процесів на землях 
України, починаючи з IV тис. до н.е. і закінчуючи останніми сто-
літтями до н. е. Початок  формування  людської  цивілізації  на 
території України, (як і Євразії) поділяють на чотири періоди: 

1. Кам'яний вік. Він охоплює період від 1 млн - до 6-5 тис. 
років тому. Кам'яний вік поділяють на палеоліт (стародавній 
кам'яний вік (ранній, середній і пізній): 1 млн - 12 тис. років то-
му; мезоліт - приблизно 12 - 5 тис. років до н.е.); неоліт – бли-
зько 7 - 6 тис. років тому. 

2. Енеоліт, або мідно кам’яний вік (IV - III тис. до н.е.). 
3. Бронзовий вік (кінець III - початок І тис. до н.е.). 
4. Ранній залізний вік. В Україні він починається з V - VI 

ст. до н.е. і до утворення класових суспільств-держав. 
***** 

У 1974 р. американські археологи в Східній Африці 
знайшли скелет австралопітека, якого назвали 
Люсі. Зріст 1-1,3 м і маса тіла – 30 кг, вік – 3 млн. 
років. Це найдавніша знахідка австралопітека. 
Можливо, він уже виготовляв примітивне знаряддя 
із дерева і каменю. Пізніше було знайдено скелет 
австралопітека, що мав зріст 1,5-1,7 м і жив 2,5-
1,5 млн. років тому. 

***** 
Старша онука діда Опанаса – Тетяна, підозріло посміхаю-

чись, запитала: «Діду, ти розповідаєш, що 1 млн. років потому 
з’явились перші пралюди (архантропи), а що було до них»? Дід 
Опанас почухав свою потилицю і каже: «Дозволь мені продов-
жити початий переказ, а потім повернемося до твого питання».  

Тож за тлумаченням Едгара Кейсі - Дух Христа втілився в 
Адама і Єву в п’ятьох різних расах і у п’ятьох різних географіч-
них зонах Землі одночасно. Які з часом визначились терміном 
«кореневі раси» (книга «Історія душі» Едгара Кейсі) і відповід-
ними «семи стадіям людського розвитку» по Кейсі. Термін «ко-
ренева раса» фактично згадується лише в трьох його «Читан-
нях». Одне з одкровень говорить, що наступний еволюційний 
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крок для людства (п’ята коренева раса) - буде зроблена одно-
часно з відкриттям «Архівів Атлантів». Едгар Кейсі вказав, що 
після утворення п’яти рас відбувалися їхні численні змішання. 

Життя на Землі, безумовно, еволюціонує. Навіть незначні 
зміни в погоді можуть вплинути на навколишнє середовище й 
підтримувані нею форми життя, у тому числі й людську. Крім 
того, сучасна наука говорить нам, що еволюція протікає зовсім 
не так, як нас у свій час учили, – гени здатні змінюватися непе-
редбачено, приводячи до швидкого розвитку форм, появи яких 
ми не могли навіть припускати. Відкриття сучасних учених 
досить близькі до однієї з тез древніх навчань – містичній гар-
монійній рівновазі, – особливо стосовно масових видових мута-
цій, які сприяли розвитку людства. Мутаційна теорія, або теорія 
мінливості і еволюції, була створена на початку 20 ст. Х.Фрізом, 
з нею пов’язана еволюція, утворення нових видів, сортів, порід. 

Дати космологічних епох за Е. Кейсі: 
 100 – 50 млн років до нашої ери. Чіткої уяви про появу 

людиноподібних організмів у Е.Кейсі – немає.  
 10.500.000 років до нашої ери: Поява мавпоподібних 

людей, що живуть у печерах і діляться на родини. Вони сфор-
мували тіла сучасного людства.  

 200.000 років до нашої ери. Прибуття на планету Зем-
ля неземних духовних сутностей, що сформували Атлантиду. 
Сутності були «думко-формами», здатними відштовхуватись 
від землі як амеба. Це гіперпросторові, або нефізичні істоти. 

100.000 років до нашої ери. З’являється Аміліус – духо-
вна сутність, він передрікає кризу, що насувається. «Думко-
формні» сутності відокремлюються від своїх духовних корінь і 
починають» ущільнюватися». 

 75.000 років до нашої ери. «Думкоформні» сутності 
«ущільнились» до форми нинішнього людського тіла. На Землі 
«гіперпросторові» і «думкоформні» сутності починають  займа-
ти людські тіла з фізичними оболонками. Зароджується духо-
вна свідомість людства, поряд із цим відбувається забування 
своєї споконвічної спадщини. Аміліус починає глобальну прог-
раму звільнення «гіперпросторових» сутностей, приєднуючись 
до них у фізичній формі. Відбувається інкарнація Аміліуса, і 
перетворення його в Адама.  

 50.000 років до нашої ери – перша повінь: У результаті 
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 зрушення полюсів на планеті Земля гине перша велика людсь-
ка технологічна цивілізація на Землі. Майже повне руйнування 
Лемурії й часткове затоплення Атлантиди. Всесвітня конфе-
ренція того часу прийняла рішення: - Застосувати в дію випро-
мінюючу зброю, створену для вбивства великої кількості хижих 
тварин та динозаврів. Після зрушення магнітних полюсів, меш-
канці планети зрозуміли, що використання випромінювальної 
зброї в великій кількості, тільки загострило цикл самознищення 
на планеті.  

 25.000 років до нашої ери. Друга велика повінь в Атла-
нтиді. Цивілізація продовжує гинути. 

 12.500 років до нашої ери. Третя велика повінь в Атла-
нтиді. Щоб частково зберегти архіви людства, на території Єги-
пту будується Велика піраміда. Згодом біля неї поставлять Ве-
ликого сфінкса. Божественне створіння Аміліус/Адам відлітає в 
Космічний простір. 

 Початок нашої ери. Аміліус/Адам повертається на Зе- 
млю в останній фізичній інкарнації як Ісус Христос. Він завер-
шує свої зобов'язання (призначення), надаючи людству знання, 
і як вийти з матеріальності за допомогою процесу піднесення 
до Вищого Розуму.  

 1000 – 2000 роки нашої ери. Людство веде постійні вій-
ни в різних регіонах, знищує природу, готовить платформу для 
свого самознищення. В «груповій свідомості» людства відбули-
ся масові зміни. 

 2001 рік нашої ери. Зрушення магнітного полюса Зем-
лі, зв'язаний із Другим пришестям Христа. (Мабуть Е.Кейси 
помилився відносно цієї дати). 

***** 
Зсув магнітних полюсів Землі реєструєть-
ся з 1885 року. За останні 100 років магні-
тний полюс Південної півкулі перемістився 

майже на 900 км і виявився в Індійському океані. Арктичний 
магнітний полюс рухається в напрямку до Східносибірської 
світової магнітної аномалії через Північний Льодовитий оке-
ан. З 1984 по 1994 рік його пробіг склав більше 150 км. Північ-
ний магнітний полюс нашої планети вийшов із цієї зони. В 
2001 році було встановлено, що цей полюс переміщається зі 
швидкістю приблизно 40 км у рік і до середини XXI століття 
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може виявитися на території Росії. Напруженість магнітно-
го поля (або магнітосфери) Землі неухильно падає, цей про-
цес почався приблизно 150 років тому і останнім часом став 
 інтенсивніше. Північні й південний магнітні полюси поміняю-
ться місцями. Під час цього процесу магнітне поле Землі пос-
тупово буде слабшати, аж до повного зникнення. Потім воно 
з’явиться знову, але при цьому буде мати протилежну поляр-
ність: стрілки компасів, що показували раніше на північний 
магнітний полюс, тепер будуть показувати на південний, 
місце якого займе північний. 

***** 
У результаті розгляду вищенаведеної хронології може 

бути отримана величезна кількість цікавої метафізичної інфор-
мації. У «Читаннях» Кейси прибуття неземних духовних істот 
на Землю датується 200.000 років тому. Дуже цікаво відзначи-
ти: сучасні генетики простежили людську ДНК до першої жінки 
Єви,  що утворилася близько 200.000 років тому, (дивне спів - 
падання). А як же тоді утворилися різні людські раси? 

***** 
Расова теорія, расологія (або «науковий расизм») — 
терміни, що використовуються на позначення впли-
ву расових ознак людей (етнічних груп або цілих на-
родів) на їхню історію, культуру та загальний рівень 
розвитку. В основу расової теорії покладені природні 
знання про відмінність людських рас, що накопичи-
лись за весь час існування людства. Як відомо, сього-
дні на Землі існує три основні раси: Європеоїдна, Нег-

роїдна та Монголоїдна. Такий расовий поділ вперше було зап-
ропоновано французьким медиком Франсуа Берньє в 1684 р. 

***** 
Расові формації в Україні й антропологічний склад укра-

їнського народу до сьогоднішнього дня продовжують  дослід-
жувати. З огляду на працю «Антропологічний склад українсь-
кого народу» (1965) розрізняє 4 антропологічні типи в Україні: 
 Центральноукраїнський тип - на Лівобережній і Слобідській 
Україні, на центральній Київщині, на Поділлі й Волині; 
 Карпатський тип - у Карпатах, Галичині; 
 Поліський тип - на Підляшші й західному Поліссі;  
 Дніпровський тип - обабіч Дніпра, від Кременчука - вниз. 
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Загалом, між усіма антропологічними областями України 
немає різких відмінностей: вони досить близькі до центрально-
української області, яка охоплює переважну більшість терито-
ріальних груп українського народу, який більш однорідний ніж, 
інші народ, наприклад, німці або італійці, південні й північні гру- 
пи яких дуже відрізняються за антропологічним складом. 

***** 
Е. Кейсі пророчив дві Світові війни, назвавши дати їх 
початку й закінчення; напророчив економічні світові 
кризи; описав в подробицях катастрофічні події на 
біржах, і виклав наступні події. Він озвучив поразку 
німців на Курській дузі, кінець фашизму й перемогу 
СРСР у Другій світовій війні. За кілька місяців до 
своєї смерті, він заявив, що Радянський Союз у не-
далекому майбутньому розпадеться: «Не встигне 

закінчитись XX ст., як наступить крах комунізму. Комуністи 
втратять свою владу і СРСР зникне з карт світу». 

***** 
Є наступні проблеми: 1). По оцінках деяких учених, зміна 

полюсів відбувається на нашій планеті кожні 13 000 років. На 
думку інших дослідників, останній раз зміна полюсів на планеті 
відбувалася приблизно 780 000 років тому. Всі погоджуються, 
що період зникнення магнітних полюсів Землі, буде складним 
для людства не тільки у фізичному, але і у психічному змісті. 
Магнітне поле планети являє собою, крім усього іншого, гігант-
ський інформаційний банк даних самої Природи, свого роду 
природну пам’ять, функціонування якої тісно пов’язане із психі-
чним станом людей. У давньоіндійській філософії і у сучасних 
езотеричних навчаннях теософії і Агни Йоги є поняття Акаші - 
тонкого матеріального поля нашої планети, що є носієм інфор-
мації про усіх і усе, що відбувалося на планеті протягом усього 
часу її існування. 

2). Ще одним варіантом Апокаліпсиса є гіпотетична мож-
ливість зміни кута нахилу земної осі. Ми знаємо, що наведене 
вище читання космологічних епох за Е. Кейсі відноситься до 
Сонячного циклу. Тож, повернувшись до самого читання, мож-
на побачити, що Сонячний цикл тісно пов'язаний з переходом 
від однієї епохи - до іншої. Всього існує 12 епох для 12 знаків 
Зодіаку. Знаки зодіаку - це певні рівні відрізки, на які за певною 
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системою поділено річний шлях Сонця не-
босхилом. Наприклад, до 2011 р. людство 
2160 років перебувало в ері Риб і зараз ру-
хаємося в ері Водолія, беремо 12 множи-
мо на 2160 років, отримуємо 25920 років. 
Отже, одна повна Велика епоха Зодіаку 
має тривалість 25920 р. В.Сокир в енцик- 
лопедії «Міфи народів миру» справедливо 
відзначає, що Зодіак у всій сукупності скла-
дових його знаків дозволяв контролювати 
Всесвіт в часі, визначати  минулий стан і 

пророкувати майбутнє. Дехто скаже, чому обрано саме число 
25.920, бо воно представляється спірним? 

Насправді, воно зовсім не спірне. Це число - реальний 
астрологічний цикл, про який тисячоліттями знали стародавні 
люди. Воно пов'язане з «прецесією рівнодення». Прецесія рів-
нодення означає, що людям здається фіксоване положення 
зірок на небі, насправді, зірки рухаються і міняють своє поло-
ження. Ми можемо вимірювати положення «фіксованих зірок» у 
кожному рівноденні, і по закінченні 72 років, з’ясувалося б, що в 
нічному небі всі зірки зрушили зі своїх положень на 10 дуги. 
Треба пам’ятати, що числа 12; 2.160 та 25.920 – являються 
«керуючими числами». 

***** 
Прецесія, повільне зміщення осі обертання землі по 
конусу. Відкрита давньогрецьким астрономом Гіп-
пархом, його можна змалювати у вигляді конуса. 
Вісь цього конуса перпендикулярна - до площини зе-
мної орбіти, а кут між віссю й твірною конуса дорів-
нює приблизно 23°5'. Період прецесії становить 25 
796±2,5 років. Одночасно з прецесійним рухом земна 
вісь зазнає невеликих нутаційних коливань із періо-

дом 18,6 років та амплітудою 18,42". А ще є нутація - слабкий 
нерегулярний рух обертового твердого тіла, що робить 
саму прецесію і слабо змінює кут нутації між осями власного 
й прецесійного обертання тіла. 

***** 
Щоб віалізувати зрушення (в результаті прецесії) на 10 за 

кожні 72 роки, слід подивитися на Полярну зірку, яка зазвичай 
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вважається фіксованою і нерухомою. Це та сама Північна зірка, 
яку всі ми знаємо і любимо, бо видається, що вночі всі інші 
зірки в небі обертаються навколо неї. Ясно, що ідею прецесії 
важко віалізувати. Тому видається, що найкращим способом 
візуалізації прецесії Землі є поняття видимої осі. 

Якщо зменшити Землю до величини баскетбольного м'я-
ча і зуміти підійти до неї, поки вона обертається, можна було б 
візуалізувати гігантську вісь, що проходить через Землю в нап-
рямку з півночі - на південь. Припустимо, ми могли б доторкну-
тися до цієї осі і зрушити її без порушення обертання Землі, як 
гіроскоп. Земля мала б нахил в 23,5 градуса, відхиляючись від 
прямої лінії зверху і знизу. Якби ми підійшли до цієї осі і взяли-
ся за неї зверху і знизу, то могли б обертати її у вигляді повіль-
ної окружності в напрямку, протилежному обертанню проти 
годинникової стрілки. Це нагадувало б помішування ложкою 
гігантської каструлі з їжею, описуючи повне коло. Час, який зна-
добився б нам для завершення цього кола, в термінах Землі 
було одним Роком прецесії - 25.920 роками. Таке наше офіцій-
не пояснення, як віалізувати прецесію і її тривалість. 

***** 
Наші читачі знають, що Земля не є круглою сфе-
рою, скоріше вона нагадує «сплющений сфероїд», що 
означає випинання на екваторі. Тому через нерівно-
мірний розподіл ваги, Земля дуже повільно рухаєть-
ся назад у напрямку, протилежному звичайному руху 
- проти часової стрілки, тобто обертається із за-
ходу на схід. Також легко продемонструвати важли-
вий зв'язок між «Сонячним циклом» Кейсі і приблиз-
ною тривалістю прецесії, але тоді з’ясувалось би, 

що вся теорія Дарвіна помилкова і сучасні гуманоїдні істоти 
існували на Землі, в тій або іншій формі, приблизно останні 
десять мільйонів років. Значить, всі сучасні люди беруть свій 
початок від більше духовної й енергетичної форми життя, 
що була в дуже стані часи на планеті Земля. 

***** 
За теорією Е.Кейсі, реальне з'єднання «думко-формних»  

сутностей з фізичними тілами гуманоїдів на Землі відбулося 
75.000 років до нашої ери. По Кейсу, саме тоді почався цикл 
інкарнацій людей. Звідси висновок: якщо по Кейсу тривалість 
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кожного циклу становить, грубо кажучи, 25.000 років, тоді до 
теперішнього часу пройшло точно три таких цикли. Падіння 
Атлантиди, що відбулося 12.500 років тому, було б точно поло-
виною самого останнього 25.000 річного циклу. Загальновідо- 
мо, що найостанніші зареєстровані головні зрушення полюсів 
відбувалися, грубо кажучи, 75.000, 50.000 і 25.000 років тому, 
(плюс – мінус декілька років). То тоді ми бачимо точну відпо-
відність між датами загибелі ранішніх цивілізацій і датами зсуву 
полюсів планети. Але не будемо впадати в паніку, сьогодні нам 
немає куди бігти з планети Земля, тож давайте продовжимо 
подальший розгляд утворення людства за іншими теоріями. 

 

Походження  рас  за  теорією  О. Блаватської 
Читач повинен зрозуміти, що кожен 
вимір простору має свій вимір часу. 
Наша сучасна модель фізики не пе-
редбачає різний вимір часу для кож-
ного рівня; час розглядається лише 
як феномен третього виміру. І це 
накладає певні особливості на пе-
ріоди походження людства. Із «Чи-
тання» Е.Кейсі ми дізнаємось, що на 
інших планетах нашої Сонячної сис-
теми є життя, тільки на більш висо-
ких рівнях виміру. Очевидно, у той 
час Кейсі не мав справи з істиною, 
пов'язаною з іншими фізичними ци-

вілізаціями, здатними залишити після себе фізичні артефакти. 
В дуже старі часи, на одній із планет вашої Сонячної системи 
жило населення живих істот третьої щільності і називали цю 
планету різними іменами, наприклад Малдек, Мардук, (шумери 
називали Нібіра).  

Необхідно декілька слів сказати про загадкову планету 
Нібіра і експерименту по створенню людства. Відповідно до 
історичної хроніки, кілька мільярдів років тому наша Земля 
являла собою велику планету Тіамат з відповідним супутником 
- Місяцем, вони оберталися навколо Сонця між Марсом й Юпі-
тером. В нашій Сонячній системі є величезна планета Нібіра, 
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яка обертається ретроградно - у зворотному напрямку (стосо-
вно інших планет). Кожні 3600 років, Нібіра проходила між орбі-
тами Марса та Юпітера і наближалася до планети Тіамат (Зем-
ля). Одного разу, проходячи по орбіті Тіамат, один із супутників 
Нібіру зштовхнувся з Тіамат і розбив її дві частини. Одна части-
на разом з Місяцем перейшли на орбіту між Венерою й Марсом 
і стала нашою Землею. Інша частина розсипалася на безліч 
шматочків і стала поясом астероїдів між Марсом й Юпітером. 

Тільки в 1983 році, американські вчені з НАСА виявили 
10-ту планету нашої Сонячної системи - Нібіру у напрямку до 
сузір'я Оріон за допомогою орбітального телескопа на астро-
номічному супутнику ІAS. А недавно ця планета була сфотог-
рафована із двох зондів NASA, розташованих на величезній 
відстані від Сонця. Планета Нібіру (Мардук) була заселена 
свідомими істотами - Нефілімами. Ці істоти мали високий зріст: 
жінки - від 3 до 3,7 метрів, чоловіка - від 4 до 5 метрів. Вони не 
мали безсмертя, але тривалість їхнього життя становила бли-
зько 360 000 земних років. 

Існує прямий зв'язок між ними й людиноподібними меш-
канцями Землі. Коли представники Нефілім прилетіли на Зем-
лю, вони почали створювати людську расу на свій розсуд. Екс-
периментально використати ДНК тварин (приматів), що жили 
тоді на Землі, і свою власну ДНК для створення нової людино-
подібної істоти, яку можна використати для видобутку корисних 
копалень, наприклад золота. Цей генетичний експеримент і 
привів до створення людської раси близько 200 000 років тому . 

Відповідно шумерських літописів, раса людиноподібних  
істот точно народилася 198 214 років до н.е., тобто близько 200 
200 років тому. Перші людиноподібні - були оселені на острові 
Гондвана, біля західного узбережжя Південної Африки, і через 
50-70 тис. років, Ніфілими перевезли їх в район рудників й інші 
місця для видобутку золота й виконання інших робіт. Не випад-
ково у всіх міфах про створення людства, простежується єдина 
нитка від племен західної Африки та острова Гондвана…  

У Космосі будь-яка планета з розумним життям проходить 
через т. зв. 25.000 річний «головний цикл», як частина функціо-
нуючого механізму Всесвіту. Населення нашої планети має у 
своєму розпорядженні певну кількість часу для розвитку. Зви-
чайно воно теж ділиться на три 25.000 річні цикли. Наприкінці  
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75.000 років почне розвиватись сама планета. Очевидно, це 
визначається тоді, коли приходить час «прибирати» живі сутно-
сті. Що це значить? Відповідно до вищеназваних трьох циклів, 
що складає 75 тис. років і коли людство досить розвилося, його 
можуть «прибрати», приблизно між 75.000 й 76.000 земними 
роками, характерно, що «убирають» всіх живих істот, незалеж-
но від їхнього виду, розвитку, оскільки в той час сама планета 
пройшла через т. зв. «корисну частину виміру» й починає пере-
ставати бути корисної для більше низьких рівнів вібрації в цій 
щільності. По простому, внаслідок того, чи іншого явища, на 
планеті відбуваються фосмажорні обставини, що приводять до 
загибелі усього живого світу. На Землі ми вже майже закінчили 
подорож у три головні цикли. 

***** 
Циклічність «життя-смерть» людини зда-
вна порівнювали з циклічністю «життя-
смерть» матінки природи, наприклад: ди-

тинство й юність (ранок або весна) - зрілість (день або літо) 
- старість (вечір або осінь) - смерть (ніч або зима). Коли ка-
жуть «людина увійшла у свою осінь», це означає, що вона 
почала старіти. І тоді починаєш розуміти, що є люди які 
думають. А є люди, яким здається, що вони думають. 

***** 
Іншим автором, який тлумачив схожу до Е.Кейсі, теорію 

теорію походження людства, була Олена Блаватська, заснов-
ник Теософської організації, присвяченої релігійним, духовним і 
соціальним пошуками, заснованої в 1875 році і існуючої до на-
ших днів. Часто знання виникають прямо на наших очах, хоча  
опираються на давно відомі, але часом забуті факти. Їх, як пра-
вило, не можна  віднести до чітко окресленої науки;  більше 
того, вони часто вторгаються в область культури, змінюючи 
світогляд, систему цінностей  і навіть стереотипи поводження 
людства.  Як усяке нове, воно часто суперечить уже  сформо-
ваним у науці й суспільстві поглядам  і спочатку сприймаються 
як «єресь». 

Заради істини слід зазначити, що не лише буденна свідо-
мість часто-густо насичена магічними, релігійними, моральни-
ми, естетичними символами і фактами. Наукове пізнання також 
схильне до впливу відповідного соціокультурного середовища, 
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оскільки воно генерується й функціонує лише у рамках певної 
культурної традиції та соціального середовища, від яких зас-
воює тією, чи іншою мірою свої принципи. Достовірне знання 
про минуле людства дозволяє виявити основні тенденції його 
еволюції й спрогнозувати його майбутнє. Так, вчення про ево-
люцію людських рас говорить нам про те, що перше людство 
існувало в тонко матеріальних (ефірних) тілах, але давайте 
розглянемо все по порядку… 

Тепла та тиха ніч опустилася на старе українське місто 
Єлисаветград, згодом він став Кіровоградом, а сьогодні – Кро-
пивницьким. Догоріло та сіло сонце на заході, червоні смужки 
поступово порожевіли та згасли. Хоч вдень дув вітер та хмари 
ходили небом, ввечері вітер став тихіше. А потім він і зовсім ліг 
спати. А небо очистилося від хмар, стало ясне-ясне, темно-
синє. Де-не-де у темряві можна розгледіти на небі сліди білих 
хмаринок. 

Дід Опанас виніс на двір ослінці для себе і своїх онуків і 
став чекати. Першою прибігла молодша Софія і вмостилася 
біля ніг у свого діда. Через проміжок часу появився її товариш 
Петрик, і тільки тоді замаю рів силует старшої онуки Тетяни. 
Сині сутінки ставали густішими, ховали в собі обриси стін й 
дахів та господарчих споруд. Тільки-от чорні, наче вирізьблені, 
фігури дерев було видно на межі вулиці, але й ті потихеньку 
ховалися у пітьмі. Засвітилися у сусідніх  будинках великі 
сучасні вікна, а також електричні ліхтарі на стовпах, на вулиці. 
Інколи чиїсь собака загавкає – нагадує, що вона несе нічну 
вартову службу, вистежує чужих.  

***** 
О.П. Блаватська у 1875 р у Нью-Йорці ра-
зом з полковником Г. С. Олкоттом засну-
вала Теософське товариство, головною 
метою якого було «створити ядро  Всес-

вітнього Братерства, де не буде мати значення; до якої раси 
належить людина,її колір шкіри, стать, каста й релігія».  

***** 
Було тихо, тільки звуки природи та якесь таємниче  життя 

долинали з окраїн. А над головою розгорнулось зоряне неба. 
Яскраві зорі та сузір’я картою пролягли над головою. Дід Опа-
нас разом з онуками ще декілька хвилин милувались небом, а 
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потім старий звернувся до старшої онуки: - Тетяно, пам’ятаєш 
як ти декілька днів тому запитала у мене, «а що було до кам’я-
ного віку». Тож зараз ми розглянемо теософську теорію поход-
ження людства за викладом Олени Блаватської.  

Теорія походження людства за О.Блаватською, дуже схо-
жа на теорію походження рас за теорією Едгара Кейсі. Ці знан-
ня містять велику кількість езотеричної інформації про виник-
нення Вселеної, Землі, людства, про закони, по яких вони ево-
люціонують. Езотеричні джерела стверджують, що наша суча-
сна цивілізація - це п'ята раса розвитку людства на Землі. 
Всього планується розвиток семи кореневих рас на планеті 
Земля. Але Валентин Карпов просить не забувати про так зва-
ну «старшу расу», в різних народах їх називали: ельфи, альви, 
сиди, диви і т.д. Більш детально про них викладено в його книзі 
«Акценти сивої давнини», два томи видавництво «КОД» місто 
Кіровоград. 2014 рік. 

 Перша коренева раса. Батьків-
щина перших живих істот на Землі 
є не наша Сонячна система, а інша 
зоряна система (нашої Галактики).  
Перша коренева раса називалася  
«самонароджені», виникла на нашій 
планеті у вигляді ефірних істот 
шляхом ущільнення тонкого світу, 
(психічної енергії). Це були ангело-
подібні живі істоти в образі людей, 
які могли вільно проходити через 

стіни й інші тверді предмети. Вони мали світлий (місячний 
колір), безтілесні людські форми та були на зріст 40-50 м., (з 
часом, вони почали зменшувати свій зріст). 

● 2,8 млрд. років тому на планеті Земля почалась форму-
вання структури ядра. 1,7 млрд. років тому почали зароджував-
тися мікроби, а згодом і рослинність. Протягом  наступних 500 
млн. років виникли передумови для штучного формування 1-ї 
кореневої раси. На той час склад повітря на планеті містив біля 
90% азоту й 9-10% кисню. Дві третини планети займала суша, 
а інше - океани. Рік й озер було набагато більше, ніж у цей час. 
Переважали рівнини й болотиста місцевість, активність Сонця 
була вище, ніж зараз. 
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Перша коренева раса на Землі була штучно занесена 1,2 
млрд. років тому космічними Співдружностями нашої Галакти-
ки. Причина занесення першої популяції розумних індивідуумів 
(ефірних істот) з іншої планети – на планету Земля, автору на-
шої книги - не відома. Цих живих, людиноподібних  істот розсе-
ляли декількома колоніями з експозицією в 5 тис. років в різних 
регіонах Землі. Всі людиноподібні істоти мали вигляд астраль-
них й ущільнених ефірних форм. Язикового спілкування не бу-
ло. Зв'язок з навколишнім світом і Вищим Розумом був теле-
патичним. Представники першої раси не мали достатніх, розу-
мових здібностей й розмножувалися як рослини, шляхом роз-
поділу й брунькування. Слід акцентувати, що в той період 
смерті, (як такої) – не було. Представники першої раси не 
вмирали, а розчинялася у своєму потомстві – все більш ущіль-
нюючись у своїй матерії. Це такий був перехід з одного стану - 
в інший стан. 

Дуже цікаво описує  зовнішність першої лю-
диноподібної істоти Макс Гендель:  «Тіло 
було великим мішкоподібним з отвором у 
верхній частині, з якого виділявся  нагору 
дивний орган. Це було щось подібне до 
органа орієнтації й керування. Із часом  
щільне тіло зробилося ще більш щільне й 
конденсувалось, а орган на вершині тіла 
дегенерував у шишкоподібну залозу. Іноді її 
називають «третім оком», але ця назва не-
вірна, тому що цей орган не був оком». На 

останньому етапі існування їх чисельність коливалася в межах 
4-5 млрд. на нашій землі. Вищий Розум намагався епізодично 
стимулювати розвиток цієї популяцій шляхом створення певних 
преференцій. Але планета Земля у той час була місцем зітк-
нення інтересів двох космічних Співдружностей, що й вивело з 
рівноваги дану соціальну систему. Ці ефірні сутності були втяг-
нуті у стан війни. В період воєнних дій, 4/5 населення першої 
кореневої раси, незважаючи на свій ефірний стан - були зни-
щені. У цілому перша коренева раса проіснувала 28 млн. років. 

Потім для планети Земля наступив період консервації, що 
протривав 80 млн. років. Далі починався підготовчий період, 
який зайняв близько 320 млн. років. Підготовчий період викори-
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стався не тільки для створення флори й фауни, але і як нафто- 
зароджувальна фаза Землі. 

 Друга коренева раса. Близько 800 млн. 
років тому з'явилася друга коренева раса. 
На планеті на той час практично не було 
небезпечних тварин. Ця коренева раса 
розвивалася під Знаком планети Юпітер. 
Цивілізація Юпітера приєднала свої кос-
мічні знання, до другої спроби утворення 
людиноподібного життя на Землі і це дало 
новий поштовх до еволюції розвитку. Дру-  
гу расу називали «потімнароджені», або 
«безкісткові» і з'явилася на планеті Земля, 
після загибелі першої раси, приблизно че-
рез 80 млн. років. Перші людиноподібні 
істоти другої раси, були також примаро- 

подібними, але більш щільніші, ніж перша коренева раса. Тіла 
були ефірними й напівматеріальними. Ріст їх був менше, від 
першої раси, але досягав 25 - 35 метрів. Перші живі особи були 
циклопами й спілкувалися між собою шляхом передачі думок, 
(телепатія). Люди другої раси, поступово про двигалися по ево-
люційній драбині і набули золотисто-жовтого кольору. Перші 
особи розмножувалися за допомогою брунькування, але нап-
рикінці періоду життя другої раси з'явилися перші, проміжні 
гермафродити, тобто чоловік і жінка в одному тілі. Допомогли 
їм у цьому, представники цивілізації Юпітера, зробили так зв. 
генетичне «щеплення», (з початку утворили  гермафродитів під 
назвою «середні», потім розділили людей другої раси на чоло-
віків і жінок.  

***** 
Так з'явились нова форма людини - гермафродит, що 
несла в собі три форми енергії: чоловічу, жіночу й се-
редню. У сучасній людині, цю пам'ять несе в собі наш 
мозок. Права півкуля  належить  жіночій енергії, а ліва 
– чоловічий. Дві півкулі мозку з'єднані мозолистим ті-
лом, що належить середньому  аспекту  енергій. 
*****    

Головний мозок був розвинений слабо. Друга раса була 
створена шляхом генної інженерії. Людиноподібні істоти другої 
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раси, управлялися й контролювалися Тонким світом за 
допомогою органу, який ми називаємо «третім оком». Однак 
свідомість перших людиноподібних істот другої раси була ще 
неясною й досить далекою від розумності людей сучасного 
рівня. Першим кроком до виправлення такого положення було 
будівництво їхнього мозку для використання його як розумово-
мисленного інструменту, і як вважає М. Гендель, «це було до-
сягнуто внаслідок поділу людства на дві статі». 

Друга коренева раса була вже смертною, їх могли знищи-
ти різні стихії. Йшов час і за 20 млн. років свого існування,  вони 
перевершили і досягли рівня розвитку людей ХХ ст. Мали літа-
льні апарати, підводні човни, розвинуту техніку у інших галузях. 
У деяких відносинах, вони перевершували технічні досягнення 
людства сучасного періоду. Біда прийшла з іншого боку, Земля 
змінила свій кут нахилу і змінились магнітні полюси, почалися 
непередбачені наслідки. Техногенна катастрофа, разом з блис-
кавичною епідемією, протягом 100 років повністю знищила дру-
гу кореневу расу. Таким чином, 2-а раса проіснувала близько 
20 млн. років. Далі наступив період консервації у 80 млн. років. 
Підготовка до створення третьої раси зайняла 200 млн. років. 

 Третя коренева раса. Третя 
раса людей на планеті Земля, 
звалася «лемурійцями», їх діли-
ли на ранніх і пізніх  лемурійців. 
Перші лемурійці були дволики-
ми людиноподібними істотами в 
чотири руки. Дві руки «обслуго-
вували» передню частину тіла, 
дві руки - задню. Передні очі 
виконували функцію фізичного 

зору, а одне заднє око було в основному, для духовного зору. 
Ранні лемурійці були ростом 15-18 м., і мали значно більш 
щільне тіло. У  них з'явилася кісткова основа, але вони були 
гермафродитами. Двостатевий гермафродит, поступово став 
накопичувати: в одному випадку - чоловічі ознаки, а в іншому - 
жіночі, в  результаті чого відбувся поділ статей і з'явилося 
полове розмноження. Вони набули золотавого кольору. Спіл-
кування відбувалося  шляхом передачі думок на відстані. 

В розвиток  третьої  кореневої раси на  Землі  втрутились 
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представники цивілізації з планети Нубіра. Нефіліми прийняли 
рішення відокремити одну генетичну гілку цієї раси і створити, 
принципово нових людей, які могли б розмножуватися приро-
дним шляхом і працювали на їх благо. Цю роль взяли на себе 
Нефіліми (їх представник керівник Енкі), про яких ми вже згаду-
вали. Це інша тема і ми не будемо зараз затримуватись на ній. 

***** 
Вставка. Перша пара людей, Адам й Єва, яких ство-
рили нефілім, були переведені в певне місце на Землі, 
яке сьогодні називають Африкою, де вони почали 
плодитися, жити й розвиватися природним шляхом, 
але під безустанним доглядом Богів, які їх створили. 

***** 
Пізні лемурійці минулого, були більш високо розвинутими 

людьми на землі з найвищим рівнем технологій. Зокрема, до 
їхніх досягнень можна віднести будівництво єгипетського Сфін-
кса, величезні руїни Солюсбері (Великобританія) деякі монуме-
нти Південної Америки й інше. Ріст пізніх лемурійців зменшився  
і досягав 8-10 метрів. Вони вже були двоокими й дворукими, а 
«третє око» пішло в середину черепа. У них з'явилась односк-
ладова мова, що й дотепер збереглася у вживанні серед су-
часних людей Південно-Східного регіону землі. Нащадками 
пізніх лему рійців за твердженням О. Блаватської є плоского-
лові аборигени Австралії, які вижили й еволюціонували у бік 
здичавіння на ізольованому із древніх часів австралійському 
материку. Але генетична гілка лемурійців-рабів була знищена 
під час чергового Потопу, у якому затонув й острів Гондвана. 
Позитив в тому, що одночасно здійнявся із дна Тихого океану 
материк, який був названий Лемурія. 

Вставка. У своїй «Природній історії» рим-
лянин Плиній розповідає, що після обва-
лення пагорба знайшов кістяк велетня, 
ріст якого становив майже 20 метрів й 
якого він назвав Оріоном. Учений філософ 
Філострат повідомляє, що знайшов в Ефі-
опії людське поховання, його кістяк мав 
довжину 16 метрів. Історик, що жив в XVІ 
столітті, Сьеса де Леон писав про навалу 
велетнів, про яке згадували жителі остро-
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ва Святої Олени. Якщо вірити легенді, вони прибули на кора-
блях і за одну ніч побудували храм Тиуанако. 

У давньоіндійському творі «Рамаяне» говориться про 
велетнів, які протистояли Рамі. Один з них, мавпоподібний 
велетень Хануман, виступав проти своїх побратимів на 
стороні людей. 

Історія тольтеків оповідає про те, що за старих часів 
їхні землі були населені велетнями, які майже повністю про-
пали після руйнівних землетрусів, що прокотилися по Землі. 
Існують свідчення про знахідки останків велетнів практично 
в кожній частині світу: Мексиці, Перу, Тунісі, Пенсільванії, Те-
хасі, Філіппінах, Сирії, Марокко, Австралії, Іспанії, Грузії, Юго - 
Східної Азії, на островах Океанії та інших місцях. 

***** 
Як пише О.Блаватська, «пізні лемурійці» вже мали ріст 10 

- 18 метрів. Слідуюча цивілізація лемурійців була ще нижче, 
володіла загальною мовою, мала правокульний мозок, а в сус-
пільстві домінував жіночий розвиток Свідомості.  Всі основні 
досягнення земних технологій виходять від них. Свої знання 
вони залишали на «золотих пластинах», прихованих й донині в 
схованках. Микола Реріх у своєму творі  «Сім  Великих  Таєм- 
ниць Космосу» писав: «Найдавніші останки руїн циклопічних 
споруджень - були добутком рук останніх лемурійців: наприк-
лад, кам'яні останки на острові Пасхи.  

Далі Микола Реріх говорить про те, що величезний мате-
рик Лемурія, частиною якого є острів Пасхи, поринув у хвилі 
океану, внаслідок землетрусів і підземних вогнів. За його вер-
сією, Лемурія загинула близько 700 тис. років до початку того, 
що нині називають Третинним періодом. Кожен лемурієць був 
природним магом. Він відчував себе нащадком Богів, духов-
ною сутністю; його лінією прогресу було придбання не тільки  
духовних, але й матеріальних знань, які можна одержати тільки 
завдяки розвитку матеріалістичної науки. Маючи досить спри-
ятливі умови життя на Землі й використовуючи енергію й нео-
сяжні знання Тонкого світу, лемурійці досягли дуже високого 
рівня розвитку. Академік А. Е. Акімов пише: «На Землі, коли 
виникла фізична плоть, спочатку з'явилася, а потім стала від-
мирати функція «третього ока». Сучасні люди, внаслідок своєї 
еволюції втратили здатність спілкуватися з Вищим Розумом. 
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Але на Землі були так звані «золоті тисячоліття», коли люди 
ще не втратили своїх фантастичних здатностей, і в них ще був 
зв'язок з Вищими Космічними Сутностями, з - Абсолютом. У 
технічному прогресі лемурійці перевершували нас. 

***** 
Вставка. Римський історик Помпей Трог ще в пер-
шому столітті до нашої ери писав, що українці, 
яких називали сколоти, найстарша нація світу. 
Поляк Михайло Красуський аргументовано дово-
див, що т. зв. малоросійська мова не тільки ста-
ріша від усіх слов’янських, а й санскритської, гре-
цької, латинської та інших арійських мов. 

***** 
Тривалість життя лемурійців досягала тисячі й більше ро-

ків. Варто нагадати, що майже такий же строк життя на Землі 
мали люди й більш пізній період. Наприклад, Енос жив 905 р., 
Мафусаїл - 969 років, Ламех - 777 років й інші. От що пише із 
приводу лемурійської раси тібетський лама Лобсанг Рампа у 
своїй книзі «Доктор із Лхаси». За його відомостями, Земля в 
часи лемурійців оберталася по іншій орбіті, і лежала набагато 
ближче до Сонця, ще вона мала планету близнюка. Клімат був 
тропічний, флора рясною. Наприкінці лемурійської епохи, на 
Землі вже почали панували супер-інтелектуальні велетні. По-
чала створюватися нова підраса лемуро-атланти, їх організм 
не був схожий на лемурійський, але в їхньому середовищі вже 
з'явилися представники більше пізньої раси - ранні атланти. І 
хоча ранні атланти були вдвічі вище за сучасних людей, вони 
здавалися пігмеями в порівнянні з лемурійцями. (Як ви знаєте, 
ранні лемурійці мали зріст до 18 м., пізні лемурійці – до 8 м., а 
рані атланти – до 5 метрів). Лемурійці захищали і навчали 
ранніх атлантів, тоді життя на Землі була розміряне й мирне... 
Потім трапилося так, що супер-інтелектуали пересварилися 
один з одним, і знову почалися  війни. 

Найбільш  далекоглядні лемурійці, що володіли пара-
психологічними здатностями, пішли в печери Гімалаїв і увій-
шли в стан Соматі. Ми вважаємо, що під дією Вищого Розуму, 
відбулася рукотворна космічна катастрофа на Землі і лемурій-
ська раса зникла. Ось приблизно так, лемурійська цивілізація 
проіснувала багато мільйонів років і зникла 2-3 млн. років тому. 
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Наступна консервація планети Земля тривала 120 млн. 
років. За цей час з Космосу були занесені мікроорганізми, які 
знищили всі сліди перебування третьої раси. Згодом Вищий 
Розум «обробляв» планету з Космосу за допомогою нейтрино, 
домагаючись повної стерилізації. Потім почався підготовчий 
етап на Землі, що зайняв близько 320 млн. років. 

 Четверта коренева раса. Після багато мі-
ліонного, підготовчого періоду, планета Земля 
знову почала заселялася «хвилевими періо-
дами», новою, але вже четвертою расою жи-
вих істот, за своєю подобою схожих на людей. 
Але перші ранні атланти, походили на попере-
дніх пізніх лемурійців. Це нормально, коли но-
ва раса частково «накладалася» на попередні 
раси - це закон накладення рас. Представники 
четвертої корінної раси - атланти з'явилися за-
довго до остаточного падіння третьої корінної 
раси лемурійців  Але початком масового вті-
лення представників четвертої корінної раси 

можна вважати розпадання гігантського материка Лемур на 
окремі острови, їхнє часткове занурення у воду,  з наступною 
появою на поверхні світового океану нових участків суші. Зав-
дяки такій континентальній роздробленості стало можливим 
народження четвертої раси атлантів, поза залежністю від 
глибокого впливу «старої» третьої раси лемурійців. Масове 
відновлення представників четвертої  раси атлантів почалося 
на одному з гігантських островів у середині сьогоднішнього 
Атлантичного океану. Цей острів у перекладі на давньогрецьку 
мову називався Посейдоніс, (у Платона згадується лише його 
частина). У цілому, (в періоді самої 4-ї раси) було сім підрас 
атлантів і розвивалися вони на сімох незалежних один від 
одного - материкових островах. До нас дійшла назва трьох з 
них: уже згадуваний Посейдоніс, Рута і Даітія, (Даитья). 

Четверта корінна раса атлантів успадкувала від попере-
дніх перших трьох рас розвинений зір, дотик, слух та інтуїцію. 
Перші дві підраси атлантів походили від тих перших поселенців 
з колишньої Лемурії. Мали дуже високий зріст, (досягав 5-8 м., 
але наприкінці свого періоду атланти почали  дрібнішати 3-5 м), 
а ще могутню силу та великі наукові здатності. Третя підраса 
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корінної раси атлантів утворилася від перших 
двох підрас атлантів і називалися тольтеки, 
(або червона підраса атлантів). Атланти ство-
рили свою цивілізацію, залишки якої можна 
знайти й сьогодні на планеті Земля. У самому 
кінці четвертої кореневої раси, Вищий Розум 
перервав їхній зв'язок із інформаційним прос-
тором Всесвіту.  

***** 
Факти. Смітсонівський інститут визнав, що знищив на 

початку 1900 років тисячі гігантських людських кістяків роз-
міром від 2-х до 4-х метрів висотою. Верховний суд США ухва-
лив обнародувати Смітсонівському інституту засекречені 
документи, датовані початком 1900 років, що доводять, що 
організація брала участь у великому історичному прихованні 
доказів, які показують, що гігантські людські останки в кіль-
кості десятків тисяч були знайдені по всій Америці, і знищені 
за наказом високопоставлених керівників для захисту паную-
чої хронології еволюції людини, що існувала в той час (еволю-
ція за Ч.Дарвіном). У Валентина Карпова є книга «Еволюція: 
міфи і реальність» 2010 р. 448 с. 

***** 
Атланти використовували псі-енергія, що у наш час, кла-

сичній науці практично не відома. Ця енергія закладається у 
вищі сутності  і пронизує весь Космос, управляти нею може 
тільки розумна і мисляча людина. Поступова атланти почали 
шукати задоволення своїх почуттєвих потреб в аморальних 
напрямках. На перший план прийшли пороки, аморальність, 
гордість, жадібність, ревнощі, заздрість і т.д., що стало причи-
ною конфліктів і нових війн. 

Страшно те, що ці війни розгорнулися між атлантичними 
народами, що винищували один-одного за допомогою страшної 
псі-енергетичної зброї й витончених прийомів чорної магії. То-
му Вищий Розум сприяв втрати атлантами центра «третього 
ока» і закрив їм доступ інформаційного поля Всесвіту. 

***** 
Факти. У Центральній Азії, в Афганістані, на півдорозі 

між Кабулом і Балом є місто Бамьян. Поблизу цього міста 
піднімаються п'ять колосальних статуй. Сама велика ста-
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туя 52 метра зображує першу расу «самонародженні», її ефі-
рне тіло було відбито у твердому незламному камені. Друга 
раса має 36 м. висоти і  зображує «потім народженні». Третя 
раса - в 18 м. - увічнює лемурійську расу, що перша почала 
народжувати власних дітей. Останнє потомство яких зоб-
ражено в статуях на острові Пасхи. Вони були лише в 7 - 8 м. 
ростом в кінці епохи, коли була затоплена Лемурія. Четвер-
та статуя, ще менша розмірами 3-5 м., (але гігантська в 
порівнянні з п'ятою расою), відповідає атлантам. І остання 
статуя має висоту до 2 м. це п’ята раса - аріїв. На жаль, на 
початку 3-го тисячоріччя від Р.Х. (недавно) із приходом до 
влади в Афганістані ісламського режиму талібан, статуї 
були знищені, як об'єкт поклоніння далеким культурам. 

***** 
Атланти – знищили себе. Останній із материків четвертої 

корінної раси атлантів був затоплений близько 850 000 років 
тому. Але  невеликі групи атлантів, що вижили, ще довго дожи-
вали своє століття. Раса атлантів почала сходити зі сцени сві-
тової еволюції, біля 1 млн. років тому і в це час почали появля-
тися перші паростки п'ятої кореневої раси. Щоб добре зрозумі-
ти досягненнях четвертої кореневої раси атлантів, нам необхі-
дно ознайомитися ще з однією інформацією і пов’язана вона з 

Єгиптом. Ще в 1978 р. в Єгипті 
працював розгорнутий радар 
SІRA, який виявив незвичайний 
підземний комплекс величез-
них розмірів під Сфінксом і пі-
рамідами. Майже 30 років ве-
лися таємні підготовчі роботи. І 
нарешті люди проникли в таєм-
не сховище атлантів. Доктор 

Джим Хортак показав відео сюжет про їхню роботу під назвою 
«Камери глибини». Після перегляду відео сюжету, учені ойкну-
ли і прийшли в жах: всю їхню матеріалістичну науку й тисячо-
літню історію потрібно переписувати заново. Щоб цього не 
робити, вчені вирішили засекретити фільм і все, що пов'язане з 
підземним містом атлантів, щоб не втратити своїх керівних 
позицій і не викликати хвилювань у народів Землі. 

Засекречений фільм розповідав про загублений, мегалі- 
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тичний метрополіс, побудований 15000 років тому під землею. 
Таємне місто атлантів опускається на 13 поверхів під плато 
Гізу. У той час єгиптологи говорили про сховану кімнату під 
лівою лапою Сфінкса, на справді там ховалося легендарне 
«Місто Богів». Це підземне місто оснащене гідравлічною сис-
темою водопостачання і багато інших досягнень. 

Коли експедиція Джима Хортака ввійшла в «місто Богів», 
то воно було порожнє, але й досі добре освітлювалося елект-
ричним світлом від вічних  ламп. Кінокамери експедиції Джима 
Хортака зафіксували те, як знімалися печатки, як відкривалися 
двері «музеїв» Богів. Були зроблені унікальні записи й знайдені 
непояснені артефакти, які відразу засекретили. Зрозуміло, що 
їхні технології й рівень знань значно перевершували наші. Така 
цивілізація була здатна створити велике підземне місто, у яко-
му Сфінкс і піраміди - усього лише мітки на поверхні планети.  

З часом з'явилися нові дані про підземні системи комплек-
сів і лабіринтів у різних частинах світу. У таких місцях, як Гва-
темала, Перу, Мексика були виявлені гігантські тунелі на гли-
бині 200-400 метрів, які схожі на сучасні метро, і вони мають 
вихід на поверхню під пірамідами в Єгипті. Наприклад, у Гва-
темалі під комплексом пірамід Майя в Тикалі, знаходяться 
виходи древнього «метрополітену», що оперізує всю Землю, 
(навіть під Україною). Тож тепер деякі історики пояснюють 
раптове зникнення цивілізації Майя тим, що вони пішли під 
землю по тунелях у глиб Землі й уникли свого знищення. 

***** 
Вставка. Коли Платон писав  про 
Атлантиду, його сучасники греки 
плавали на кораблі «Олександрія». 
Це гігантське судно довжиною 
більш ніж 400 футів (1 фут = 
0,3048 м). Подібні кораблі з'явилися 
тільки через дві тисячі років. Інший 
приклад, тест на вагітність, що 
застосовували єгиптяни XVІІІ 
династії, був забутий на сотні 
років і знову з'явився на початку ХХ 
ст. Що ж стосується Єгипту, то 

наші сучасні видатні інженери й досі не володіють знаннями, 
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що дозволять їм  відтворити Велику піраміду у всіх деталях. 
Безумовно, з падінням древньої цивілізації, наука втратила 
значно більше, ніж відкрито дотепер. 

 П’ята  коренева раса – Арії. П'ята корене-
ва раса людей, тобто наша цивілізація – наз-
вана арійською расою і виникла вона при піз-
ніх атлантах. В той період були ще пізні атла-
нти висотою 3-5 метри і перші людиноподібні 
істоти до 2-х метрів. Внаслідок не продуманих 
дій пізніх атлантів з четвертої раси, наша 
арійська раса розпочала свій розвиток «з пе-
чер і лісів», біля 1 млн. років тому, не маючи 
зв'язку з Інформаційним полем  Всесвіту. 

***** 
Вставка. Є сучасні вчені, які стверджують, що у наш час 

на планеті Земля, існують перероджені представники тре-
тьої і четвертої кореневих рас людства. Наприклад, корінні 
племена Австралії й Тасманії, а також негроїдні народи Афри-
ки - є залишками третьої корінної раси лемурійців. Червоні й 
жовті народи Землі - це відгалуження четвертої корінної раси 
атлантів, (а от частина китайців все-таки  належить до 
п'ятої корінної раси). Білі й коричневі народи є підрасою п'ятої 
кореневої раси. 

Відповідно до теософії, всі людські раси і їх підраси вико-
нують те або інше завдання загальнолюдської еволюції. Коли 
одна раса закінчує свою місію, (після багато міліонного, підго-
товчого періоду), планета Земля знову починає заселялася 
«хвилевими періодами», новою, наступною расою. І це завжди 
поєднується з переходом людської цивілізації на новий щабель 
розвитку. В той же час, нова раса може частково «накладала-
ся» на попередні раси, про що ми вже вам розповідали. 
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Початок п’ятої кореневої раси ви  вивчали  в школі, ми ли- 
ше зазначимо: - Людина – це розумна істота, яка має волю, дар 
мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо 
користуватися ними. Наша свідомість розділяється на два 
«напівшарних» типи - східний і західний (ліворукі і праворукі). 
Початок такого розділення почався  10 000 років до нашої ери; 
із них праворукі (ліворуких)почали виділятись і домінувати від 
10 000 до 3000 років до нашої ери, а період лівонапівшарних 
(ліворуких) від 3000 років до н. е. - і до  дійсного моменту. З 
початку ХХI ст. проходить удосконалювання виду. 

***** 
Найбільш пізні дослідження показують, що тип люд-
ського тіла, яким ми наділені сьогодні, не є продук-
том еволюційного розвитку форм ранніх першогу- 
маноїдів. Виявляється, наш кроманьонський предок 
(чоловік) був ростом близько 190 см, а жінка була 
зростом - приблизно йому по плече. 

***** 
Багато про п’яту расу ми писати не будемо, тому що це 

ми з вами, де кожний читач - Homo sapiens. Наша чисельність 
на Землі в 2016 році досягла позначки в 7 430 000 000 чоловік. 
Починаючи з мезоліту, у представників п’ятої раси неоднора- 
зово відбувалися зміни в довжині тіла, масивності скелета, 
формі голови тощо. Всі сучасні люди належать до одного виду, 
в межах якого виділяється декілька основних рас.  

Ви повинні зрозуміти, що раси існували у всі часи, хоча не 
обов'язково були схожі на сучасні, зараз ми спостерігаємо про-
сто один з варіантів расової картини. Давньогрецькі філософи 
виділяли білих і чорних людей і пояснювали це розходження 
впливом клімату. У Біблії родоначальниками білої, жовтої та 
чорної рас зазначені Яфет, Сим і Хам – сини Ноя. Перші науко-
ві дослідження людських рас були зроблені лише в XVII в. Так, 
в 1684 р французький лікар Франсуа Берньє ввів в науку термін 
«раса» і розділив все людство на європеоїдів, негроїдів і монго-
лоїдів, про що ми вам вже розповідали. Пізніше на підставі вив-
чення білків крові, вченими додатково були виділені ще 2 раси 
– американська (амеріндов) і австралоїдна (австралоїди). Між 
великими расами, (що складаються з малих), існують перехідні 
раси. Пам’ятаєте, як  Едгар  Кейсі  казав, що  після  утворення 



 113 

п’яти рас на Землі – відбудуться  їхні численні змішування. 
Згідно з поширеною науковою точкою зору, лінія людини 

відокремилася від загального (з мавпами) стовбура не раніше 
10 і не пізніше 6 млн. років тому. Перші представники роду 
Homo з'явилися близько 2 млн. років, за даними археології, 
найдавніші скелети сучасної людини Ноmo sapiens мають вік 
близько 200 тис. років, аналіз генетиків дає наступні цифри по 
чоловічій лінії (Y-хромосоми) - 338 тис. р., по жіночій  лінії (міто-
хондральна ДНК) - 200 тис. років. Найдавніші сліди трудової 
діяльності датуються 2,5 - 2,8 млн. років (знаряддя з Ефіопії). 
Тож ми бачимо, що немає чітко узгоджених цифрових даних по 
створенні (формуванні) людства. 

Початок ХХI ст. характеризується тим, що основна маса 
людства п’ятої кореневої раси спізнюється у своєму розвитку 
через бездуховність і постійні війни (частота духовних вібрацій 
не досягла навіть 8 Гц), інша назва - «частота Шумана». Це 
хвиля, «серцебиття» або ритм Землі, що виходить від нашої 
планети. Довгий час ця частота рівнялася 7,8 Гц і відповідала 
тваринному рівню (до 8.0 Гц). Однак частота Шумана поступо-
во стала зростати: 1994 р. - 8,6 Гц; 1999 р. - 11,2 Гц; 2005 р. - 
12 Гц; 2010 р. - 13,0 Гц. І вже на чистоті 13,0 Гц повинна відбу-
тися зміна полюсів Землі, але представники Вищого Розуму 
вносять повільне коректування для зменшення наслідків пла-
нетарної катастрофи і створюють сприятливі умови для зарод-
ження нової галузі зверх цивілізації - Богоподібного людства. 

Представники Всесвіту уважають, що стара галузь людст-
ва п'ятої раси (Homo sapіens) не розумна, оскільки за останні 
десять років люди п'ять разів могли само знищитись, якби не 
втручання Вищого Розуму. Відзначено, що людство значно від-
стало у своєму розвитку через низькі соціальні чинники, часті 
війни, що ведуться на Землі, негативне ставлення до природи і 
т.д. Інші цивілізації Всесвіту, що почали свою еволюцію пізніше 
землян, на сьогоднішній день значно випередили нас у своєму 
розвитку. Зараз перед всім людством п'ятої раси стоїть основ-
не завдання по переходу в шосту кореневу расу, необхідно 
погасити борг і відпрацювати свою карму. 

 Шоста коренева раса. Увесь Всесвіт розвивається за 
Галактичними законами. Ми з вами, як людство з попередніми 
коріннями пройдених рас, живемо на нашій Землі не одне жит-
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тя. Але є й нові представники, які тільки 
почали свій рух по шляху шостої раси, їх 
називають по різному: «Променисті», «діти 
Індиго», «Авроріани» тощо. Перші діти 
шостої раси стали народжуватися в сере-
дині 1970-х років, вони почали змішува-
тись з дітьми п’ятої раси, і що зроби відо-
кремлення, дітей шостої раси почали нази-

вати «діти Індиго» за колір їхньої аури. Спочатку вони були 
одиницями серед покоління п’ятої раси, потім їх ставало усе 
більше, а сьогодні більшість дітей народжується з відкритими 
контурами всіх тіл, і це є ознакою їх раси.  

Незважаючи на те, що старий світ п’ятої раси, а вірніше, 
його людство - само руйнується, між представниками п’ятої і 
шостої раси немає генетичних протиріч, вони можуть мати спі-
льне потомство. Протиріччя в них зовсім іншого характеру. Во-
ни дуже важко знаходять спільну мову в етичному і морально- 
му плані. Сьогодні це особливо помітно на прикладі загостре-
ного конфлікту поколінь. Діти й батьки погано розуміють один - 
одного. Батьки повинні йти назустріч своїм дітям, а не ламати 
їх, штовхаючи під застарілі стереотипи. Діти й батьки можуть 
стати справжніми друзями й однодумцями, якщо виявлять 
бажання й спробують порозумітися. Діти шостої раси конф-
ліктують, бо не хочуть жити «по старим» правилам. 

***** 
Діти індиго -  псевдонауковий термін, вве-
дений екстрасенсом Ненсі Енн Тепп для 
позначення обдарованих дітей, які, на її ду-
мку, мають ауру кольору індиго. «Дітям 

Індиго» приписують безліч різних властивостей, починаючи 
від високого рівня інтелекту та закінчуючи телепатичними 
здібностями. Стверджують, що вони є «новою расою людей». 

***** 
Тип життєдіяльності п'ятої раси характеризується «без-

свідомим», де Буття визначає Свідомість. То тип життєдіяль-
ності шостої раси характеризується «свідомим», де Знання  
визначає Буття. Додаткові дослідження  дітей Індиго показали, 
що дві півкулі  їхнього мозку розвинені однаково, а це відкриває 
перед ними величезні можливості світу в оволодінні і викорис-
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танні паранормальних здібностей. Численні медичні дослід-
ження дітей Індиго не виявили в них ніяких відхилень від нор-
ми, крім однієї: ранні Індиго використають не 5-6% ресурсів 
мозку, як всі люди, а 12-14%. Середні і пізні Індиго будуть вдо-
сконалювати свої розумові здібності до 100%.  

Досвід і знання минулих кореневих рас будуть відновлені. 
Наш вигляд зміниться. Нова людина шостої раси буде гарною 
ідеальною красою. Людський вигляд буде доведений до доско-
налості, і наші можливості будуть безмежні. У людей відкрию-
ться незвичайні здатності й таланти, якими зараз володіють 
лише одиниці. Кожна людина шостої раси буде геніальною. На 
Землі вже є такі люди, що володіють зверх здібностями: теле-
патією, екстрасенсорним сприйняттям, левітацією, матеріалі-
зацією предметів й інше. Головною діючою силою для шостої 
раси стане не техніка, а енергія Розуму, за допомогою якої 
людина буде управляти матерією й змінювати її. Людство буде 
спілкуватися  мовою телепатії. Людство одержить відкритий 
вихід у Космос, так що тепер полем нашої діяльності стане 
весь Всесвіт. Обов'язково збережуться чоловічий і жіночий 
початки, тому що вони вічні. Особисті прихильності будуть, але 
вони здіймуться на інший рівень - духовний. Контакти на інтим-
ному плані збережуться. Можливість знайти свою половину 
буде в кожного представника шостої раси. 

У Шостій расі не буде смерті, тому що з'явиться інший 
спосіб само втілення людей. Цей спосіб буде складатися з 
декількох фаз вирощування тонких тіл, що дозволить людині 
повністю зберігати свою індивідуальність під час повної заміни 
оболонок. Люди шостої раси вже ніколи не будуть хворіти. 

***** 
Вставка. Людське тіло зможе літати, 
може зігріти себе при будь-якому морозі й 
не горіти в самому розпеченому горні. 
Люди можуть передавати один - одному 
думки й навіть  розмовляти на будь-якій 
відстані. Не залишаючи свого будинку, 
людина може бути присутньою на само-
му секретному засіданні й залишитися 
непоміченою. При нагоді вона може ста-

ти невидимою й у такий спосіб уникнути переслідування. 
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Людина зможе бачити свої внутрішні органи й спостерігати 
за їх нею роботою. Вона зможе вилікувати будь-яке захворю-
вання, викликаючи приплив універсальних ліків із простору, не 
заходячи в аптеку. Людина може відвідувати далекі світи, не 
залишаючи свого кабінету. Може побачити, що робить та, 
інша людина в цей момент. Людина зможе захиститися пог-
лядом від будь-якого звіра, або зробитися невразливою для 
ножа або кулі вбивці. Багато ще може зробити людина, якщо 
карма не буде перешкоджати прояву психічної енергії. Все 
залежить від якості й потенціалу, вкладених у саму людину. 

***** 
На всьому протязі існування Людства вставало питання 

про необхідність знищення попередніх представників при пере-
ході з раси - в расу. Це відбувалося кілька разів на Землі і від-
бито в Писаннях і легендах. Але при переході Людства в шосту  
расу, Вищий Розум відійшов від цього принципу й за допомо-
гою  покаяння рас, націй  і  народів  зробить  перехід  плавним. 
Шоста раса на початку ХХI ст. уже з'явилась тихо й непомітно, 
настільки тихо, що протягом слідуючих довгих тисячоріч її діти, 
(з яких виростоть особливі чоловіки й жінки), - будуть розгля-
датися як lusus natura (гра природи), це люди з дивними фізи-
чними й розумовими відхиленнями. Потім, коли їх стане біль-
ше,- а з кожним століттям число їх буде зростати, - вони одного 
чудового дня  усвідомлять, що їх більшість. І тоді людей п’ятої 
раси, що залишились стануть розглядати як виродженців, поки 
вони у свою чергу не вимруть на островах, в пустелі або ниніш-
ніх  гірських  вершинах, де будуть  животіти, вироджуватись й  

вимирати... 
 Сьома коренева раса - Божественні 
істоти, або напівбоги повинні з’явитись в 
далекому майбутньому, приблизне  фор-
мування - з 7000 по 8000 рік нашої ери. 
Сьогодні про неї поки говорити рано, 
оскільки вона повинна зародитися в над-
рах шостої кореневої раси, яка сама ще 
тільки формується. Ми думаємо, що це 
буде раса психічно обдарованих і духов-
но високорозвинених людей, рівень яких 
цілком можна охарактеризувати одним 
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словом – «Боголюдина». Вони будуть мати хромосомний набір 
з 50 хромосом (48 + 2). На початку їхній зріст буде від 9,0 - до 
10,5 м., наприкінці періоду розвитку сьомої раси - дійде до 13,5 
метрів. Це раса епохи Творця, Триєдиного світу, Святої Трійці. 
Прогнозувати майбутнє - справа невдячна, час може все зміни-
ти – до навпаки, умовно прирівняємось  до могутнього дерева, 
де коріння в землі - це минуле, видимий стовбур – це сьогоден-
ня, а пишна крона – це майбутнє.  

У О.Блаватської дуже мало написано про сьому кореневу 
расу і подальше майбутнє Землі і людства. Тому Валентин 
Карпов зазначає: - На кожному етапі еволюції розвитку корене-
вих рас, одночасно існують їхні попередні представники, які 
вносять свої корективи. При цьому не можемо викреслити втру-
чання Вищого Розуму, бо людство й досі перебуває в стадії 
експерименту. Господь або Вищі Сили (називайте як завгодно), 
дають нам право вільного вибору. Ми самі повинні вирішити, 
яке майбутнє нас улаштовує, і якими шляхами ми будемо йти. 
Тож вирішувати повинні всі разом і кожний окремо. Тоді ми дій-
сно будемо хазяїнами своєї долі, і зможемо реалізовувати 
споконвічно закладене в нас прагнення до життя і волі. 

Вся справа в тому, що прогноз не робиться заради самого 
прогнозу. Він повинен змусити людину діяти й прийти до ймові-
рної «крапки зламу часу» - морально підготовленим. Тож Вале-
нтин Карпов взяв на себе сміливість дослідити розвиток людс-
тва в найближчі роки. Наприклад, найближчі 150 років будуть 
визначатися загостренням геокритичної ситуації на планеті. 
2040-2058 роки стануть часом масштабних природних катак-
лізмів у вигляді землетрусів, ураганів, цунамі, тайфунів і посух. 
Процеси глобального потепління спровокують прискорене та-
нення льодовикового покриву Антарктиди настільки, що багато 
територій Північної Євразії й океанського узбережжя США вия-
вляться під водою. В 2090 році клімат Антарктиди буде нагаду-
вати клімат сучасної Швеції, або Норвегії. Материк поступово 
почне заселятися біженцями з Африки, Америки й Азії. Демог-
рафічний тиск Сходу - на Захід поступово спаде. Цей процес 
буде тривати до 2150 року. Можлива чергова світова еконо-
мічна криза 2020-2025 р. Погроза розв'язання світової війни 
2032-2040, 2055-2058. Техногенна катастрофа планетарного 
масштабу 2079. Ці події можуть коливатись + або – 1 рік. 
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Основні  теорії  походження  людини 
Антропогенез здавна визивав зацікав-
леність у науковців та філософів. У 
різних культурах чи релігіях по різно-
му трактували походження людини, 
але всі вони у сходилися у декількох 
ствердженнях, що людину створив 
Бог; Вищий Розум; інші позаземні ци-
вілізації; надприродні сили; еволюція 
від примат, або казали: - поки немає 
відповіді. Мабуть останні праві, бо 
сьогодні неможливо дати експери-
ментально чіткої відповіді на основне 

питання філософії, як створили людину. Більшість вчених явля-
ються прихильниками матеріалістичних концепцій. Коротко 
зупинимося на деяких із них: 

1. Походження людини від тотему. Ця версіє не є нау-
ковою, вчені її навіть не обговорювали, але сьогодні на Землі 
існує велика кількість первісних народів, які до сих пір вважа-
ють, що людини походить від спільного предка – тотему, це 
можуть бути: тварини, рослини, чи навіть явища природи. Ціка-
ве в тому, що тут існує віддалена схожість з версіями про похо-
дження людини від мавпи. Ті первісні народи, як би інтуїтивно 
відчували щось спільне між людьми і тварини. 

 2. Божественна теорія походження людства або Креа-
ціонізм, (теорія Розумного створення 
або Розумного замислу). Ця група тео-
рій містить дуже багато інтерпретацій, 
зупинимося лише на самих основних. 
Прихильники Ортодоксального реаціо-
нізму вважають, що описання творення 
людини повністю відповідає тексту Свя-
тих Писань – Біблії, Корану, Танаху та 
інших. Теорія Розумного Замислу гово-
рить, що людину та світ створив Бог, 

але Святі Писання не є підручниками з історії, і тому творіння 
людини описане там як алегорія. Цікаво, що ще отці церкви IV 
– VIII ст. не сприймали описані події в книзі Буття буквально, як 
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остаточну версію. Божественна теорія походження не є нау-
ковою, вона більше належить до царини богослов’я та філо-
софії. Тож сприймається тільки віруючими людьми. 

3. Теорія позаземного втручання. Як-
що сьогодні теорію походження людини 
від тотему розглядають як паростки нау-
кового пізнання, Божественну як нена-
укову і яку практично не можна довести, 
то теорію позаземного втручання одно-
значна відносять до паранаукових кон-
цепцій. За теорією позаземного втру-
чання: людство – це або нащадки іноп-
ланетян, що прилетіли дуже давно на 
Землю, або люди - це продукт інопла-

нетної генної інженерії й тощо. Її суть дуже проста – людина 
стала людиною лише за допомогою позаземного втручання. 

4. Теорія Еволюції. На сього-
дні це єдино обґрунтована наукова 
теорія. Як уже зазначалося раніше 
її обґрунтував англійський вчений 
Чарльз Дарвін (1809-1882) у своїй 
роботі «Походження видів». Дарвін 
на основі багаторічних досліджень  
та наукового досвіду в геології, біо-
логії та інших науках (які були нако-
пичені на середину XIX ст.), дійшов висновку,  що людина є 
далеким нащадком людиноподібних мавп, які в процесів ево-
люції розвинулися у сучасну людину, рушійними силами цього 
процесу є природній відбір та невизначена мінливість. Існуван-
ня еволюції було прийнято науковою спільнотою, ще за життя 
Ч. Дарвіна, а повністю його теорія  в допрацьованих формах 
була прийнятою у 1930-х роках. Ідеї та концепції Дарвіна лягли 
в основу сучасної біології, саме на його працях тримається сьо-
годнішнє пояснення виникнення не тільки людства, але і взага-
лі життя на Землі. Суттєвим недоліком Теорії еволюції є її дог-
матичність в сучасній науці, тобто перетворення її на релігійне 
вчення. У подальшому відбулася конкуренція декількох еволю-
ційних теорій (неоламаркізм, сальтаціонізм, ортогенез, фіна-
лізм тощо). 
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5. Гіпотеза соціальних стосунків Артура Кіта. Загалом, 
вона дуже подібна до дарвінівської ідеї 
«групового статевого добору». Вона по-
лягає в тому, що первісні ізольовані групи 
вели боротьбу за виживання, внаслідок 
чого виживали ті групи, у яких більш роз-
виненішими були соціальні стосунки, вза-
єморозуміння, допомога при колективних 
формах полювання і боротьби з природ-
ними стихіями. Відбір йшов на рівні груп, 
колективів, спів дружніх стосунків тощо. 

6. Гіпотеза «планетарної людини» Говарда Парсона. 
Полягає в тому, що самі історичні, географі-
чні та екологічні умови розвитку самої пла-
нети спричинили процес антропогенезу і по-
яву людини. Тобто, в силу різних умов лю-
дина була як би закономірним етапом роз-
витку Всесвіту, її необхідним елементом. В 
цій теорії людина виступає міжпланетною, 
експериментальною істотою. Ці ідеї сприй-
маються вченими - як ненаукові. 

7. Гіпотеза «радіоактивного впливу»  Геральда Матю-
шина. У період 5-2 млн. років до н.е., у 
зоні Східноафриканського рифту вна-
слідок потужної вулканічної діяльності 
і горотворчих процесів утворилися 
природні радіоактивні реактори, які 
підвищили загальний радіаційний фон 
у декілька сотень раз. За мільйони ро-
ків такої радіації, проходили мутації у 
різних видів, в тому числі і гомінідів, 
які під впливом радіації вимирали або 
ж видозмінювалися генетично. 

8. Різноспрямовані культурологічні теорії. Їх суть поля-
гають в тому, що основою антропогенезу і соціогенезу є насам-
перед культура, що формується у соціокультурному середови-
щі, яка не передається у спадок, а набувається завдяки вихо-
ванню і навчанню у дитячому віці. Потім передається як гене-
тичний спадок. Цей розвиток культури  не  пов'язаний з  біоло- 
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гічним розвитком. 
9. Гіпотеза геомагнітних інверсій. 
Схожа на гіпотезу № 7, але наукове 
обґрунтування дістала в 1980-х роках 
(Г.Матюшин та інші). Було помічено, що 
етапи еволюційного розвитку фізичного 
типу людини збігаються з циклами гео-
магнітних інверсій - періодичною зміною 
магнітних полюсів Землі. Найбільший 

сплеск космічної радіації відбувається саме в період цих інвер-
сій, тоді ж з'являються нові види гомінід і їм подібні. 

10. Трудова теорія Ф.Енгельса. У праці «Походження 
родини, приватної власності та держави» (1884) Енгельс чітко 
сформулював ідею, що трудова діяльність первісної людини, 
особливо колективна, впливала на розвиток мозку, кисті руки, 
на прямоходіння і соціальні стосунки. Теорія виражена у фор-
мулі: «праця створила саму людину», але там немає пояснен-
ня первісного створення самої людини. 

11. Водна теорія походження людини. 
Джон Нейпір у своїй книзі «Прапочатки 
людства» (1975) пише, що творцем цієї 
гіпотези був сер Алістер Гарді англійський 
зоолог. Він виголосив її на банкеті підвод-
ного клубу на початку 1970-х років, спора-
тку трохи в іронічній формі. Таким чином, 
не усвідомлюючи того, він став осново по-
ложником нового погляду на походження 
людини. Суть питання полягає в тому, що 

людина еволюціонувала на побережжі великих водоймищ і оке-
ану, де її головною здобиччю ставали підводні організми: риба, 
краби, різні молюски. Постійне ходінні у воді вимагало випрям-
леного стану і пересування на двох ногах, вивільнення рук для 
ловлі організмів і збору продуктів харчування. При цьому втра-
чалося оволосіння тіла і з'являвся підшкірний жировий проша-
рок, що запобігав переохолодженню тіла. Одночасно внаслідок 
природного добору на голові залишилася шапка волосся, що 
захищала від перегріву під палючим сонцем. Хоч ця гіпотеза не 
відповідає на багато важливих питань антропогенезу, її пізніше 
підтримали інші автори.  
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12. Синтетична еволюційна теорія. Ця 
Теорія походження людини і суспільства 
включає дані і чинники усіх природничих 
наук (географії, геології, кліматології, сей-
смології, палеонтології та інших, а ще гу-
манітарних дисциплін (антропології, архе-
ології, історії, етнології, культурологія і 
т.д.). У комплексі цих наук викристалізо-
вується ідея еволюційного розвитку біо-
логічної основи людини і соціального 

становлення суспільства. Якщо еволюційна теорія Дарвіна не 
була не обґрунтована з генетичних позицій, а саме: не розроб-
лений генетичний еволюційний процес, мутаційна теорія ево-
люції, гетерогенність природних популяцій, математичне 
обґрунтування природного добору. То синтетична еволюційна 
теорія, якби доповнює Дарвінізм, в ній розглядають питання з 
синтезу генетики і дарвінізму, створення вчення про мікроево-
люцію, де враховуються: елементарна одиниця еволюції, еле-
ментарний еволюційний матеріал, елементарне еволюційне 
явище, елементарні фактори еволюції тощо. 

Заключний етап синтезу настав у 1940-1942 рр., коли бу-
ли опубліковані колективна монографія «Нова систематика» 
(1940) і книга англійського еволюціоніста Дж. Гекслі «Еволюція. 
Сучасний синтез» (1942). Від назви книги Гекслі і бере початок 
термін «синтетична теорія еволюції». 

13. Теорія Болька - альтернативне вчен-
ня еволюційної антропології, в основі яко-
го лежить явище неотенії приматів. Відо-
мий антрополог Людвік Больк зробив сво-
го часу спостереження, яке було майже 
забуте до останнього часу. Він виявив ве-
лику подібність між зовнішністю людини й 
ембріоном мавпи, у зв'язку з чим засум-
нівався в тому, що людина походить від 

мавп, а чи не було все навпаки – мавпи як тупикова гілка. Тео-
рія Болька може пояснити такі явища, як слабкість скелету 
людини, відсутність густого волосся на тілі тощо. Класична 
антропологія нездатна пояснити несподіване зникнення в 
людини того, що вже явно допомагало б їй вижити в льодови-
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ковий період, у жорстокій міжвидовій боротьбі. Секрет Болька, 
полягає в неотенії - затримці розвитку чи повній відсутності 
проявів дорослих ознак в ембріональному стані. Завдяки нео-
тенії еволюція має можливість повернутися одразу в інше рус-
ло, не зачіпаючи дорослі, доволі консервативні ознаки. 

14. Інші теорії. В Древньому Єгип-
ті вважали, що люди утворилися зі 
сліз бога Сонця - Хепра, чи Ра. А в 
Древньому Китаї вважали, що Бог 
не створював людей за власною 
подобою і людина - це ніщо. А ось 
японці мали дуже цікаву релігію, 
яка складалася з п`яти концепцій:  

► - світ зародився сам - собою, ніхто його не створював; 
► - сила життя, початок сексу поклали Боги. Вони мали статеві 
зв’язки з місцевими жінками: все що природно, те не огидне; 

► - єдність природи та історії; 
► - багато інших Богів створили людиноподібну істоту; 
► - Бог Сінто створив тільки японців. 

 

Маловідомі  наголоси  історичної  давнини  
Розглядаючи антропогенез, як процес 
походження і розвиток усіх видів люд-
ського роду, різні теорії біологічної ево-
люція Homo sapiens, мимоволі викає 
питання: - Хто придумав загадкову 
планету Нібіра і де вона? Чому про неї 
так мало згадок в історії? Є думка опо-
нентів, що перші слухи про Нібіру поя-
вилися в 1976 році, коли автор Захарія 
Ситчин (американський письменник, 
прихильник і популяризатор теорії про 

палеоконтакти й інопланетне походження людини) написав 
книгу про Мардук «Дванадцята планета». Він стверджував, що 
в нашій Сонячній системі є одна загадкова планета, що літає 
по витягнутій орбіті й украй рідко з'являється в полі зору зем-
лян. Він назвав її Мардук, або Нібіра. Порядок її обертання 
становить біля 3600 років. Дана планета, населена розумними 
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істотами - Аннунаками. Опоненти звинуватили З.Ситчина в 
тому, що штучно створив підтвердження своїм думкам в науці. 
Якщо комусь буде цікава теорія Ситчина, раджу почитати деякі 
його роботи. Про нього можна сказати:  Захарія Ситчин народи- 
вся в Баку, але виріс у Палестині, де одержав знання в області 
сучасного й древнього івриту, а також інших семітських й євро-
пейських мов, по Старому Завіті, історії, археології Близького 
Сходу та шумерському клинопису. Закінчив Лондонський уні-
верситет зі ступенем економіста, багато років проробив редак-
тором і журналістом  в Ізраїлі  до  свого  переїзду в  Нью-Йорк. 
Тільки йому вдалося розшифрувати записи Шумерів на гли-
няних дошках, матеріал яких був узятий з релігійних  першо-
джерел й археологічних знахідок. 

Появу планети Нібіру пророкували в 2012 р., але цього не 
сталось, значить за всіма законами й теоріям, щось в тих прог-
нозах не так. З часом внесли роз’яснення,що в грудні 2012 року 
відбувся тільки «парад планет». Пам'ятаю одна відома людина 
сказала: «Не треба думати, що Бог дасть всьому людству шанс 
спостерігати за кінцем світу. І це при такій історії планети Зем-
ля. Ви вважаєте, що станете одним із глядачів апокаліпсиса? 
Навіть не мрійте». Кінець світу дійсно може відбутися, і нас 
поступово готовлять до вмирання і переходу в інший вимір. По-
дібне відбувається коли душа вмираючого звільняється від 
матеріального тіла й переходить в паралельний світ (кванто-
вий перехід). Однак шумерські племена, що жили приблизно 5 
тисяч років тому в частині сучасного Іраку в Межиріччя, спри-
ймали подібний стан досить серйозно. До речі, слово «Шумер» 
переводиться як «Країна володарів ракет». У цьому немає нічо-
го дивного, адже шумери контролювалась цивілізацією високо-
розвинених Богів, які й управляли цими апаратами. Тож до цієї 
теми ми ще раз повернемось в 4 главі. 

У наш час астрономи знаходять у Космосі усе більше й  
більше дивних об'єктів, що відрізняються або непередбачува-
ністю поводження, або ознаками якогось метаболізму, що зму-
шує перевіряти ці космічні тіла на наявність життя. Приведу 
приклади. Астероїд 2015 TB145 самостійно міняє траєкторію 
руху, немов жива істота. Комета Лавджоя щомиті розприскує в 
космос біля 500 пляшок псевдо вина (суміші води, етанола й 
цукру, перебродивши – стає вином). Церера вражає всіх 
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групами якихось дивних вогнів на своїй поверхні і т. д.  Ще пре-
дставники протоегипетської цивілізації називали такі об'єкти 
«Телепіями» (Тиляпиями), тобто далекими божественними кос-
мічними тілами. Колись у Аристотеля була звичка називати 
предмети – «телепія». У переказах древніх Єгиптян це ім'я 
носила Богиня Життя - дочка Бога Сонця «Ра», яка у вигляді 
людино-риби супроводжувала його під час руху по Чумацькому 
Шляху. Бога Сонця також часто малювали у формі напівриби, 
напівбика. Всі ці факти свідчать про те, що Землю вже давно 
відвідують космічні прибульці і творили дивних істот.  

Уфологи переконані в тім, що в Сонячній системі є плане-
та - близнюк Землі, і розташована вона по іншу сторону від Со-
нця, тому ми ніколи її не бачимо. Можливо, ця планета ледь  
більша  Землі, і являє  собою «Суперземлю». Є посилання  на 
давньогрецького мудреця Філолая, що називав «Планету X» як 
– «Інша Земля» або «Антиземля». Деякі прихильники вважають 
цю планету Нібірою (Мурдук).  

У літописах шумерської цивілізації добре описана історія 
планети Нібіри, яка попадає в межу видимості планети Земля 
один раз на 3600 років у силу витягнутої орбіти обертання. Ким 
були Боги із планети Нібіра? Слід наголосити, що жителі 
Шумеру не обожнювали своїх правителів, не представляли їх 
як міфічних істот, бо жили з ними практично поруч. Кожен Бог з 
Нібіри мав свою область правління, що виражалося в іменах. 
Наприклад, бога Енкі знали як «Правителя землі», Ганну - як 
«Небесну богиню», Енліля - як «Вершителя влади». Простіші 
боги мали одну загальну назву - аннунаки. Учені всіляко спрос-
товують подібні заяви. 

Дивно, чому тоді керівництво США фінансують досліджен-
ня в області пошуків «Іншої Землі»? Можливо людиноподібні 
істоти, що населяють таку планету, є екстремофільними амфі-
біями або риболюдьми (оаннами, дагони, адапами), які сотні 
тисяч років тому по своїй подобі створили на Землі людську 
расу з приматів, а ще амфібій, т.зв. гідропітеків, шляхом мутації 
гена GDF6, що дозволило підняти людину на задні кінцівки, і 
мутації гена FOXP2, що подарувала людині мову й інтелект. 
Метою подібних експериментів було освоєння планети Земля зі 
сприятливим кліматом з метою її поетапної колонізації їх на 
«Іншу Землю». Початкова проблема була тому, що дагони 
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фізіологічно звикли до життя в екстремальних умовах на своїй 
планеті, і земні умови їм не підходили. Тому методами генної 
інженерії аннунаки й створили на Землі розумного людину, при-
стосованого до місцевих умов. 

У Біблії першолюди йменуються нефілімами, або дітьми 
ангелів, а в древньому перекладі Святого Писання на чеську 
мову цьому терміну відповідають «bogatyrі» (богатирі) або 
«obrі» (обри). Мова обрів (запозичена у дагонів) мала протошу-
мерськую, протоіндоіранську й протослов’янську основу. Обри 
пішли від клинопису й пізніше стали користувалися писемністю 
брахми, яка з часом стала основою глаголиці.  
Джерело http://ren.tv/novostі/2016-01-16/presleduyushchaya 

Необхідно декілька слів сказати про древніх людей-амфі-
бій, збережені їхні зображення в древніх ассірійців, на території 
Південної Америки, у сучасній Болівії (Тіауанако) тощо. Як зат-
верджував вавилонський  історик із Беросс у своїх манускрип-
тах в 300 році до н.е.: - У допотопні часи, на нашій планеті існу-
вали три типи розумних істот: 1) - гіганти або велетні; 2) – зви-
чайні люди; 3) - люди-амфібії, що жили в море. У першій із Книг 
Мойсея сказано: «Велетні були на землі в дні оные... иже від 
століття человецы імениті». Що ж стосується людей-амфі-
бій, то про їх, крім Беросса, з істориків древнього світу ніхто не 
залишив свідчень. Із трьох вавилонських історій, складених 
Бероссом, збереглися лише окремі епізоди, та й то здебільшо-
го в переказі античних авторів. А може поява людей такого 
типу було природним ходом земного розвитку. 

Повертаючись до початку цього розділу, Валентин Карпов 
зазначає, планета Нібіра є природним небесним тілом, отже її 
рух має передбачатися законами небесної механіки. Саме сло-
во Нібіра означає «перетин» - як місце і дію. Оскільки Нібіра 
обов'язково повинна гравітаційно впливати на всі тіла Сонячної 
системи (а не вибірково на Землю!), то астрономи вже виявили 
б сліди таких впливів. Навіть одного проходу масивної планети 
біля головного поясу астероїдів, розташованого між орбітами 
Марса і Юпітера, достатньо для істотної зміни орбіт деяких з 
цих тіл. Астрономи подібних змін не виявили. Але дослідникам 
не дають спокою деякі цікаві факти, наприклад геном людини. 

Тоді знову повертаємось до теорії позаземного втручан-
ня. Людство – це або нащадки інопланетян, що прилетіли дуже 
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давно на Землю, або люди - це продукт інопланетної генної 
інженерії, наприклад, аннунаків з планети Нібіра. Не слід забу-
вати про гіпотезу «планетарної людини» Говарда Парсона. 

***** 
Факти. У лютому 2001 року вчені вро-
чисто оголосили, що геном людини 
розшифрований. Правда там було бі-
льше питань, чим відповідей. Почнемо 
з того, що в геномі людини виявилася 
не 100-140 тис генів, як припускали  
вчені, а  лише 28  тисяч. Крім того, бу-
ло виявлено, що геном людини містить 

223 гена, які не зустрічаються більше в жодної  живої істоти 
на Землі. Їх не було внизу і наверху еволюційних сходів, вони 
не переходили із еволюційного щабля - на щабель, а потім 
раптом - раз! – Невідомо звідкіля  з'явилися у людині! 

Яким чином могла придбати таку безліч загадкових 
генів людина? Учені, у черговий раз почухавши потилиці, 
заявили, що людина «імпортувала» їх від... бактерій, притім 
по шкалі еволюційного часу – зовсім недавно, і не по верти-
калі древа Життя, а по горизонталі від бактерій. А може все 
навпаки, ці гени бактерії «запозичили» від людини? 

Скептики кажуть, чи варто сперечатися про такі дріб-
ниці? Подумаєш, якісь там 223 гена з десятків тисяч... Це ж 
суща дрібниця! Але так здається лише на перший погляд. 
Фактично 223 гена - це більше, ніж дві третини від розход-
ження між людиною й шимпанзе. Люди задумались: - Невже 
настільки колосальна перевага людини над іншими видами 
було отримано завдяки «люб'язності»  бактерій, що нас інфі-
кують з усіх боків? Директор Центра по складанню карти 
людського генома при медичному коледжі Бейлора пан Сти-
вен Шерер каже: - Це стрибок, що не укладається в сучасні 
еволюційні теорії, ми не виявили чіткого джерела бактерій 
для передбачуваної горизонтальної передачі генів, відзнача-
лося у звіті генетиків, опублікованому в журналі «Нейчур». Не 
ясно,  чи відбувалося перекидання генів від бактерій до люди-
ни, або від людини до бактерій? Але, якщо ці гени бактерій, 
перейшли до людини, звідки вони взялися у самих бактеріях? 
Виходить якесь зачароване коло. 
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Шкідливі  поради  від  діда  Опанаса 
Сучасні батьки намагаються бути в курсі всіх 
нових освітніх і виховних методик виховання 
підростаючого покоління. Часто вони просто 
губляться в розмаїтті тих методів і правильних 
підходів. Замість книжок, вони читають дітям 
різні новації. Бачачи це, ми вирішили піти від 

зворотного і назвати деякі методи навчально-виховного проце-
су, які точно зроблять вашу дитину неслухняною, злою і неврів-
новаженою людиною. 

Раніше вчені вважали, що шкідливі поради можна давати 
лише неслухняним дітям, бо вони все зроблять навпаки, і в під-
сумку вийде якраз правильно. Пройшов час і нещодавно вчені 
здогадалися, що чемним дітям шкідливі поради також потрібні. 
Виявляється, на слухняну дитину шкідлива порада впливає як 
щеплення від дурості. Тепер науковці дозволяють читати шкід-
ливі поради всім дітям — і слухняним, і неслухняним. 

Більшість батьків бажають бачити свою дитину талано-
витою, розумною і успішною. Але часто ці очікування перет-
ворюються в проблем, а шкільні оцінки малюка стають голов-
ною темою розмов в сім’ ї.  Звичайно, у батьків є своя точка 
зору в питаннях  виховання своїх дітей, наприклад, наскільки 
допустимо кричати на дитину і який є в цьому сенс. Тож пропо-
нуємо прочитати шкідливі поради від діда Опанаса. 

1). Ви намагаєтесь виростити монстра. 
Тоді намагайтеся за першої-ліпшої нагоди 
«задобрити» дитину черговими подарун-
ками. Купуйте дорогі іграшки і переконай-
те її в тому, що в будь-якій ситуації, коли у 
вас немає на неї часу або сил, ви будете 
готові купити все, що дитина забажає. Або 

дайте грошей, нехай сама вирішить, куди їх потратити. 
2). Тотальний контроль. Намагайтеся повністю контро-

лювати дитину завжди і скрізь. Нічого їй мати особистий про-
стір і таємниці. І нехай ніколи не зачиняються двері в її кімнаті, 
адже вам потрібно бачити, що вона там робить. І за будь-яку 
ціну роздобудьте всі паролі від її акаунтів і соцмереж, а то ще 
забреде кудись не туди! Тотальний контроль у всьому і з часом 
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будете мати власного монстра. 
3). Немає емоцій – немає проблем. Забороніть дитині 

плакати, сердитися, ображатися і взагалі щось почувати. Наві-
що вам ці емоції? З ними ж потрібно щось робити, а так, немає 
емоцій – нема й проблем. Постійно будьте суперечливі і незро- 
зумілі для дитини, обіцяйте одне, а робіть інше. Приховуйте від 
неї правду, адже доки дитина в тривозі – вона буде покірною і 
керованою. 

4). Дитина повинна заслужити вашу любов. Порівнюй-
те її з іншими дітьми, нехай знають, що ви бачите: – є кращі 
діти за вашу дитину. Нехай розуміють, що ваша любов повніс-
тю залежить від їхніх успіхів у школі. Вимагайте оцінок – оцінки 
вирішують все в нашому житті. Збрешіть дітям, що ви були 
відмінником. Вони все одно ніколи не дізнаються правди. Свій 
шкільний табель краще спаліть. 

5). Ніколи не підтримуйте власну ди-
тину. У будь-якій спірній ситуації будь-
те на боці вчителя або інших дітей. Ви 
ж знаєте, що ваша дитина здатна бре-
хати і вивертатися, тому не варто їй до-
віряти, краще послухайте, що про неї 
говорять інші. Вони краще знають вашу 

дитину і більш об'єктивні в оцінці. Завжди замислюйтесь над 
тим, що скажуть люди про вас особисто – це має бути важли-
віше, ніж почуття вашої дитини. 

6). Вимагайте від дитини неможливого. Ставте дитині 
найскладніші завдання. А якщо не впоралась – насмійтеся над 
нею. Старайтеся при інших вказати дитині на помилки. Розка-
зуйте всім, яка вона нікчемна, це не допоможе їй стати кращою, 
але монстром вона буде. Вимагайте неможливого! 

7). Недосяжні цілі. Ставте своєму малюку недосяжні цілі. 
Наприклад, ваша 2-річна дитина повинна відрізняти Баха від 
Вівальді, 3-річна – знати напам’ять хоча б основні вірші Шевче-
нка, 5-річна – розбиратися в історії Стародавньої Греції, 10-
річна – розуміти принципи формування банківських моделей 
України і світу, 12-річна – визначитися зі своїми життєвими 
планами на найближчі 30 років. Не дивуйтесь, що багато бать-
ків саме так і чинять, а потім шукають винних в дитячій депре-
сії, плачуть у кабінеті психолога, і таке інше. 
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Вставка. Помічено, що фраза: «будь ласка, дочитай-
те цей лист до кінця», написана на самому початку, 
має зовсім протилежний ефект. 
***** 
8). Надмірна опіка. Постійно переживайте за своїх 
дітей. Намагайтеся ні на секунду не випускати їх з 

поля зору. Активно переживайте по кожній дрібниці – нехай 
ваша тривога передається дітям. Слідкуйте за тим, щоб у дити-
ни не з’явилося відчуття безпеки, інакше їй буде складно дові-
ряти людям, на її шляху в майбутньому, так багато шахраїв і 
негідників. А ще може бути невдале заміжжя.  

9). Не давайте дитині захоплюватись дитячими іграми 
та цікавими речами. Переривайте дитину, коли вона чимось 
надмірно захоплена. Не може ж нормальна людина 2 години 
поспіль складати пірамідку з кубиків! Зараз для неї є більш 
важливе завдання – це вивчення латині і правил поведінки за 
столом. 

10). Спонукаємо до вередування. Погоджуйтеся на всі 
вередування дитини. Найчастіше йдіть на компроміси. Не хоче 
спати – дозвольте грати до ранку, не хоче вставати в школу – 
не будіть. Чим менше вона буде адаптуватися в суспільстві, 
тим більше буде пов’язана з вами. Ваша дитина, - це ваша 
лялька. Вередування – шлях до справжнього невротика! Погод-
жуйтеся на її шантаж. Якщо ваша дитина плаче і просить в 
магазині купити іграшку – купіть. Послідовно поступаючись її 
сльозам, ви досягнете максимальної амплітуди істерик, про яку 
і не мріяли! Дивіться, майбутній монстр розправляє свої крила. 

11). Про жахи. Лякайте дитину всіма жахами, яких тільки 
знаєте. Почніть з найстрашніших тварин, перейдіть на відьом і 
привидів. Пізніше додайте поліцейських, лікарів і злих сусідів. 
Постійно говоріть дитині про тих, хто «прийде і забере її». А 
коли дитина налякана, висміюйте її страхи, адже дитячі страхи 
не мають ніякої значущості в порівнянні з вашими. 

12). Постійно порівнюйте з собою. Дитина наслідує ва-
ші приклади. Наприклад, ваш власний невроз – запорука успіш-
ного формування дитячого неврозу. Побільше істерик, страж-
дань, задайте почуття провини своїм рідним, і ви здивуєтеся, 
як швидко буде досягнута ваша анти благородна мета по від-
ношенню до власної дитини: «Нарешті ви зробили монстра». 
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Вставка. Татку, наш учитель сказав, щоб 
ти не допомагав мені  більше робити 
уроки. — Чому? — Мені досить і тих по-
милок, котрі я роблю сам. 
***** 
Більшість батьків хочуть, щоб їхні діти бу- 
ли успішними в житті, і тому вони вихову-

ють в них ті життєві позиції, які, на їхню думку, допоможуть їм 
досягти своїх цілей. Але, як я з'ясувалось, багато широко поши-
рених теорій про те, як досягти успіху, виявляються неправиль-
ними. Звичайно, вони можуть давати результати в коротко-
строковій перспективі. Але в кінцевому підсумку вони призво-
дять до вигоряння і меншого успіху. Ось деякі вельми руйнівні 
ідеї, яким багато хто з нас сьогодні навчає дітей:  

1). Ми говоримо дітям: «Зосередьтеся на майбутньому. 
Завзято йдіть до мети». А повинні говорити їм: «Живіть (або 
працюйте) сьогоднішнім днем». Важко постійно зберігати 
зосередженість. Дослідження показують, що наш розум десь 
блукає «поза нашою головою» в 50% випадків. Тоді ми мимо-
волі починаємо міркувати про минуле або турбуватися про 
майбутнє, тим самим викликаючи негативні емоції, такі як гнів, 
жаль і стрес. 

Мозок, який постійно намагається зосередитися на май-
бутньому (від отримання хороших оцінок - до вступу в коледж), 
- більше схильний до тривоги і страху. Хоча невеликий стрес 
може служити мотиватором, довгостроковий хронічний стрес 
шкодить здоров'ю, а також інтелектуальним здібностям, таким 
як увага і пам'ять. Як наслідок, надмірна зосередженість на 
майбутньому може завдати шкоди продуктивності. 

Діти досягають більшого і відчувають себе щасливішими, 
якщо вміють залишатися в поточному моменті. А коли люди 
відчувають себе щасливими, вони можуть швидше вчитися, 
більш творчо мислити і легше вирішувати проблеми. Дослід-
ження показують, що щастя робить нас на 12% продуктивніше. 
Позитивні емоції також роблять людину більш стійкою до стре-
су, допомагають швидше долати проблеми і невдачі і поверта-
тися в робочу колію. Тож емоції - це психічний, складний стан 
організму, що призводить до дії симпатичної нервової системи і 
підвищує життєдіяльність організму. 
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Вставка. Велика азбука: -  Я не хочу ходити до 
школи,- захникав Петрик. - Чому? - спитав бать-
ко. - Тому що мені скажуть: напиши «А». - А чому ж 
ти не хочеш написати «А»? - Бо тоді мені ска-
жуть: напиши «Б». 
***** 
2). Ми говоримо дітям: «Стрес неминучий - не від-

ступайте». А повинні говорити їм замість цього: «Навчіться 
розслаблятися». Діти в молодшому віці часто відчувають три-
вогу, переживаючи про оцінки і цей стрес іноді призводить до 
самогубства. Те, як дорослі поводяться, часто демонструє 
дітям, що стрес - невід'ємна частина успішного життя. Ми пог-
линаємо кофеїн (каву) і перенавантажуємо себе протягом дня, 
живемо в постійному напруженому стані і спалюємо себе, а 
вночі нам доводиться вдаватися до алкоголю або снодійного, 
щоб заснути. Наш організм не відпочиває. Такий спосіб життя 
батьків - не найкраща модель для дітей. Недивні результати 
досліджень, що показують, що діти, батьки яких стикаються з 
вигорянням на роботі, частіше за однолітків відчувають таке ж 
вигоряння у школі. Вони постійно піддаються стресовим впли-

вам. 
Вставка. Цікава арифметика: -  Скільки учнів у 
вашому  класі?  -  З учителькою  тридцять  п'ять. 
-  Отже, без неї 34! -  Ні!  Без учительки в класі не 
залишиться жодної душі! 
***** 

3). Ми говоримо нашим дітям: «Не сидіть склавши руки». 
А повинні говорити їм: «Умійте отримувати задоволення, нічого 
не роблячи». Навіть під час відпочинку люди в західному суспі- 
льстві схильні цінувати позитивні емоції високої інтенсивності, 
такі як хвилювання, замість емоцій низької інтенсивності, таких 
як спокій. В східних країнах все навпаки. Це означає, що розк-
лади дня дітей часто забиті під зав'язку позакласними захо-
дами і сімейними прогулянками, що залишає їм зовсім мало 
часу для спокійного... неробства. 

Немає нічого поганого в хвилюванні, веселощах і пошуку 
нових вражень. Але постійне хвилювання, як і стрес, виснажує 
нашу фізіологію, запускає реакцію по типу «бий або біжи», і 
тому ми можемо мимоволі спонукати наших дітей спалювати 
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енергію після школи або у вихідні дні, і в результаті у них 
залишається зовсім мало ресурсів у той час, коли вони їм 
найбільше потрібні. Більше того, дослідження показують, що 
наш мозок частіше вигадує  блискучі ідеї, коли ми не сконцент-
ровані. Тому не потрібно перенасичувати дитячий графік; кра-
ще виділяйте більше часу, коли вони будуть надані самі собі. 

*****  
Вставка. У школі вчителька запитали у 
Петрика про штани: -  Як на твою думку, 
слово «штани» - в однині чи в множині? -  Я 
так думаю, що верхня частина у них однина, 
а нижня - множина. 
***** 

4). Ми говоримо нашим дітям: «Використовуйте свої силь-
ні сторони». А повинні їм говорити: «Здійснюйте помилки і вчі-
ться терпіти невдачі. Вчіться на власних помилках». Батьки 
схильні ототожнювати своїх дітей з їх сильними сторонами і 
заняттями, які їм підходять. Вони кажуть, що їхня дитина: 
«математик», «душа компанії» або «художник». Але сучасні 
дослідження показують, що цей спосіб мислення фактично 
заганяє дитину в рамки і заважає їй пробувати нові речі, в яких 
вона на перший погляд не є лідером. Наприклад, якщо дитину 
хвалять у першу чергу за атлетичність, вона швидше за все не 
захоче покинути свою зону комфорту і спробувати театральний 
гурток. Такі діти можуть бути більш тривожними і пригніченими 
при зіткненні з проблемами або невдачами. Чому? Вони вва-
жають, що виникнення перешкод у якійсь області означає, ніби 
вони «не дуже хороші» в цій діяльності. 

Але наш мозок налаштований на те, щоб постійно дізна-
ватися про щось нове. І це прекрасна можливість - вчитися на 
своїх помилках, поки ми молоді. Тому замість того, щоб штучно 
шукати сильні сторони вашої дитини, поясніть їй, що насправді 
вона може навчитися всьому, що забажає – потрібно тільки 

докласти зусиль. Свої захоплення дитина повин-
на обговорити з батьками і вибрати уподобання. 
***** 
Вставка. Грамотна ручка: - Оксанко, дай мені 
своєю ручкою пописати! -  А хіба твоя зіпсува-
лася? - Та ні, але вона робить багато помилок... 
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5). Ми говоримо нашим дітям: «Знайте свої слабкості і не 
будьте м'якими». А повинні їм говорити: «Будьте ласкаві до 
себе». Ми звикли думати, що критика важлива для самовдоско-
налення. Самосвідомість, звичайно, важлива, але батьки часто 
ненавмисно вчать своїх дітей бути занадто самокритичними. 
Якщо батьки кажуть дочці, що вона повинна намагатися бути 
більш відкритою, дитина може прийняти це як критику. Ці тлу-
мачення батьків змушують зосередити підлітка на тому, що з 
ним не все гаразд, тим самим зменшують його впевненість. 
Подібні слова змушують дитину боятися невдачі, що погіршує її 
продуктивність і приводить до прийняття неправильних рішень. 
І самокритика робить підлітків більш схильними до тривоги і 
депресії, коли вони стикаються з проблемою. 

***** 
Про школу де нічому не навчать. Маленький 
хлопчик вперше пішов до школи. -  Ну, і чому ж 

тебе, синку, навчили в школі? -  Нічому, – зітхнув першоклас-
ник. – Звеліли завтра знову прийти. 

***** 
6).  Ми говоримо нашим дітям: «Цей світ - вовча зграя, то-

му шукайте, хто там головний». А повинні їм говорити: «Вияв-
ляйте співчуття до оточуючих». Дослідження показують, що з 
самого дитинства соціальні зв'язки служать найважливішим 
показником здоров'я, щастя і навіть довголіття. Позитивні 
відносини з іншими людьми необхідні для нашого благополуч-
чя, що, в свою чергу, впливає на інтелектуальні здібності та 
успіхи. Більше того, здатність подобатися людям - це один із 
найсильніших чинників успіху, незалежно від реальних умінь і 
талантів. Наприклад, книги Дейл Карнегі, Джона Грей, Зигму-
нда Фрейда, бо книга професора Уортонської школи бізнесу 
Адама Гранта «Брати чи віддавати?» Говорять: якщо ви спів-
чуваєте оточуючим і будуєте сприятливі відносини, а не зами- 
каєтесь на собі, тож ви будете більш успішними в довгостро-
ковій перспективі. Тільки не дозволяйте собою маніпулювати.  

Вставка. Економія. Після закінчення навчального року 
другокласник Петрик прибіг додому і радісно закричав: - 
Тату, мамо, я зробив для вас економію! - Яку економію? - 

Вам не доведеться цього року купувати мені підручники! - 
Чому? - Я залишився ще на рік у другому класі.  
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Набуті шкідливі звички. 
Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, 
ігроманія - це основні набуті шкідливі звички, 
які заважають людині повноцінно розвиватися 
в соціальному суспільстві. Більш уразливі до 
шкідливих звичок підлітки, які легко потрапля-

ють під поганий вплив старших товаришів. Діти підліткового 
віку найчастіше пояснюють свої шкідливі звички тим, що їм нуд-
но або вони роблять це заради експерименту. Але мало хто з 
них розуміє, що перша сигарета, або доза наркотику може пр-
ивести до страшної залежності і смертельних наслідків.  

1). Наркоманія - це страшна залежність, яка частіше за 
інших призводить до смерті. Людина, що потрапляє в наркоти-
чну залежність, втрачає зв’язок з реальним світом. Наркотик - 
це отрута, який руйнує мозкову діяльність людини. Вживаючи 
наркотики, людина страждає на психічні розлади. У наркоза-
лежної людини пропадає інтерес до життя, і в її голові зали-
шаються думки тільки про те, як отримати чергову дозу нар-
котиків. Наркоманія небезпечна наслідками руйнування печінки 
і всього організму в цілому.  

Наркомани гинуть від передозування, від СНІДу, від нев-
рологічних захворювань і хвороб крові. Їх тіло знемагає від 
болю, вимагаючи чергову дозу. Слід уникати спілкування з 
наркоманами і тими, хто пропонує спробувати цю отруту. Не 
варто навіть розмовляти з цими людьми, щоб не потрапити під 
їх вплив і не стати наркоманом. Потрапляючи в організм люди-
ни одного разу, наркотик може викликати звикання і залежність 
на довгі роки.  

2). Тютюнопаління теж завдає шкоди здоров’ю людини. 
Куріння - це нікотинова залежність, що вражає органи дихаль-
них шляхів і викликає рак легенів, а також різні захворювання 
серця, печінки і нирок. Тютюнопаління прийнято вважати пові-
льною смертю, адже шкода від сигарет помітна не відразу. Від 
сигарет в усьому світі гинуть близько 3 мільйонів чоловік в рік. 
Так звані «пасивні» курці - це люди, які поглинають дим, пере-
буваючи поруч з людиною, що палить, теж наражають на небе-
зпеку своє здоров’я. Потрапивши в залежність від тютюнопа- 
ління, людині згодом дуже важко відмовитися від цієї шкідли-
вої звички.  
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3). Вживання алкоголю - це ще одна шкідлива звичка, згу-
бно впливає на здоров’я, особливо на внутрішні органи люди-
ни. Алкоголь негативно діє на функції роботи печінки і мозку, 
порушується координація рухів, мова стає невиразною, людина 
перестає мислити логічно. Алкоголь може викликати агресію. У 
стані сп’яніння людина наражає на небезпеку не тільки себе, а 
й оточуючих, так як під впливом алкоголю дуже важко контро-
лювати свої дії і вчинки. В кінцевому підсумку дуже часто алко-
голізм призводить до бійок, насильства і навіть вбивств. Вжи-
вання алкоголю навіть у малій кількості твикликає емоційну і 
психічну залежність.  

4). Ігромани - це люди, які перебувають у віртуальному 
світі, і величезну кількість часу проводять за грою. Ігроманія, це 
психічна залежність. Наслідком ігроманії стає втрата контролю 
над собою. Такі люди вважають цілодобове перебування за 
грою - нормою. У ігромана порушується режим сну, через що 
він стає нервовим і дратівливим, здатним на погані вчинки і на-
віть самогубство. У таких людей пропадає інтерес до реаль-
ного життя, до навчання, роботи, відбуваються часті сварки з 
друзями і родичами. Найчастіше ігроман самостійно не може 
впоратися з такою проблемою, як ігроманія. Щоб її побороти, 
слід звернутися до психолога.  

5). Інші шкідливі звички. Небезпечними можуть бути і інші 
шкідливі звички, такі як інтернет-залежність. Інтернет сам по 
собі не є хорошим чи поганим - це просто частина світу, який 
нас оточує, - багато в чому він корисний і потрібний. Будучи 
невичерпним джерелом інформації, інтернет приваблює дітей 
можливістю дізнатися і побачити все що завгодно. Цікава до 
всього дитина прагне отримати якомога більше: спілкування, 
ігор, мультфільмів, розваг - і тому багато часу проводить у вір-
туальному просторі, часто на противагу реальному життю.  Ця 
звичка забирає багато часу, псує зір, не дає дитині можливість 
правильно розвиватися, а дорослого позбавляє нормального 
людського спілкування.  

Якщо дитина стала проводити за комп'ютером більше 6 
годин на тиждень; якщо віртуальне спілкування стало для неї 
важливішим, ніж реальне - вона пропускає школу, перестала 
виходити на прогулянки у двір і т.д., якщо спостерігаються 
порушення сну, апетиту, зміна звичного режиму слід приймати 
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заходи. Інтернет-залежність простіше не допускати, ніж потім 
лікувати. Тому краще всього займатися профілактикою. Дуже 
важливо, щоб в житті дитини було багато захоплень і активно-
стей, які займали б її час і були б насправді цікаві. Навчіть її 
кататися на роликах, подаруйте акваріум з рибками, поповніть 
домашній запас настільних ігор. Не менш важливо, щоб свої 
захоплення дитина могла обговорити з батьками, зустрівши 
живий відгук і непідробний інтерес - тоді їй не знадобиться 
шукати однодумців у віртуальному світі. 

Якщо все-таки проблема інтернет-залежності вже виник-
ла - першим і найбільш важливим кроком є встановлення так 
званого батьківського контролю. Це спеціальний софт, за допо-
могою якого можна контролювати, як довго дитина сидить в 
Інтернеті, які сайти відвідує, що робить. Більше того, програми 
батьківського контролю здатні не тільки інформувати батьків 
про діяльність дитини, але й регулювати час її перебування в 
інтернет-мережі, блокувати ті чи інші сайти або встановлювати 
допустиму тривалість роботи на них. 

Як не прикро, інтернет-залежність зараз спостерігається 
навіть у малюків-дошкільнят. Напевно серед ваших знайомих 
знайдуться діти, що вміло використовують планшет батьків або 
навіть володіють власним. Це ж так зручно: відволікти малюка, 
включивши йому розвивальний мультик або корисну гру. Тим 
часом, перекладаючи на електронні девайси функції розваг та 
виховання дітей, батьки самі формують основу майбутньої 
інтернет-залежності у дитині. 

Рекомендації батькам щодо профілактичних дій: 
1). Не купуйте дитині персональний комп'ютер. Він пови-

нен знаходитися в загальній кімнаті вашої квартири, а не в кім-
наті дитини. Тоді вам не потрібно буде щохвилини перевіряти, 
чим займається син чи донька. 

2). Строго стежте за тим, щоб дитина проводила більше 
часу на повітрі, в компанії своїх однолітків. Не забувайте про 
позашкільні заняття і захоплення. Тоді ризик потрапити в інтер-
нет-залежність буде набагато менше. 

3). Якщо ваша дитина відчуває труднощі в спілкуванні з 
однолітками, допоможіть їй налагодити контакти. Запрошуйте 
додому її однокласників, запропонуйте записатися в театраль-
ний гурток чи студію художнього слова і таке інше.  
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Пізнаємо  незвідане 
Ясної літньої ночі, дивлячись у зоряне небо, 
людина мимоволі завмирає перед величчю та 
красою космосу. Справжня глибина неба дос-
тупна людині саме вночі, коли незліченні роз-
сипи зірок, загадкові і далекі, сяють у темряві. З 
давніх-давен людина намагалася пояснити, що 
там за хмарами, чому сяють зірки, чому вони 
падають з неба. Світ над головою людини пос-
тає величезним і вимагає вивчення, як і світ під 
його ногами. Більшість древніх вважали космос 
за божество, давали власні імена планетам та 
зіркам. Люди будували гіпотези про те, який він, 
цей небесний світ. Вони намагалися пояснити 
небесний устрій таким же чином, як і земний. 

Космос - це всесвіт, що розуміється як цілісна, впорядкована, 
організована відповідно до визначеного законом всесвіт, живе, 
розумна істота, вмістилище космічного розуму, душі, тіла. Да-
лекий космос, незвідані далі, зіркова поляна небесних тіл. 
Картина, яку художник має тільки в своїй уяві. І все це космос. 

Мала онука діда Опанаса – Софія, мала нагоду поспіл-
куватися з зіркою, яка падала. І вона почала розповідати діду 
цікаву історію. Діду, а ти знаєш чому на землі відбуваються 
землетруси? Ні? Тоді послухай: - Кожного разу, коли в космосі 
планетам стає сумно, вони вигадують для себе якусь гру. Нап-
риклад, грати в теніс зірками або в футбол. Найцікавіше, що 
супутники, які людина посилає для освоєння космосу, також 
виступають у ролі м’яча.  

А урагани відбуваються, бо планетам кортить політати, 
вірніше побігати. Вони влаштовують в космосі змагання, яка 
планета швидше оббіжить навколо Сонця. Зірки склали їм так 
звану трасу, до речі, вони частенько теж влаштовують змаган-
ня і бігають по небі. А всі закохані люди вважають, що це про-
сто гарне видовище на нічному зоряному небі. А всі вивержен-
ня вулканів на Землі відбуваються саме через ці перегони на 
небі. Адже коли Земля «підбігає» ближче до Сонця, то в найб-
лижчих країнах прокидаються вулкан.  

Діду а тобі цікаво, як бігає наша планета?  Вона  просто - 
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знаходиться в руках у велетня, який тримає планету, і по трасі 
бігає з нею в руках. Це все розповіла мені ота маленька зірка, 
що впала за обрієм. Часто велетень що біжить, раптово 
спотикається і тоді трусить усю планету. А коли велетні почи-
нають пустувати, тоді відбуваються сильні землетруси. Через 
ці витівки, на Землі страждає і помирає багато людей. 

Коли я виросту то ми з тобою полетимо у космос і прове-
демо перемови з велетнями. Я впевнена, що ми найдемо поро-
зуміння з тими загадковими велетнями і Землі не буде землет-
русів, ураганів і всі будуть жити в любові. 

Людина завжди прагнула пізнати незвідане. 
Космос такий близький і водночас далекий - 
завжди вабив людей. Що там, на зірках? 
Наскільки вони далеко? Які за розміром? Як 
впливають на наше життя? Чи видно з зірок 
Землю? Яка Земля з космосу? Чи безмежний 
Всесвіт? І чи самотні ми у Всесвіті? А якщо 
десь є життя, які вони, жителі інших планет? У 
другій половині XX ст. людство ступило на 

поріг Всесвіту - вийшло в космічний простір. У науковому плані 
людство прагне знайти в космосі відповідь на такі принципові 
питання, як будова і еволюція Всесвіту, основа Сонячної сис-
теми, походження і шляхи розвитку життя. Від гіпотез про при-
роду планет і будову космосу, люди перейшли до всебічного і 
безпосереднього вивчення небесних тіл і міжпланетного прос-
тору за допомогою ракетно-космічної техніки.  

Наступило ХХI ст., за цей час було написано так багато 
науково-фантастичних творів про космос, відкрито безліч кос-
мічних таємниць, багато вчених та інженерів присвятили своє 
життя пізнанню космічної далечини. І не одразу люди зрозумі-
ли: космос не можна підкорити, його можна тільки пізнати, щоб 
використовувати ці знання на благо людей, природи, Землі. 

З шкільної програми ви знаєте, що наша Сонячна система 
складається з дев’яти планет, які обертаються навколо Сонця. 
Утім, не все так просто. Скажімо, у Грузії зберігається копія 
датованого 1561 роком документа, у якому згадується, що біля 
Марса є ще одна зірка. На глиняних табличках давніх шумад 
(V-І тис. до н. е.) зафіксовані відомості, з яких випливає, що між 
орбітами Марса і Юпітера люди спостерігали «планету-невиди-
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мку». Подібні відомості можна зустріти й у давньокитайських 
літописах. Наприкінці XVIII ст. на конгресі в німецькому місті  
Готі було вирішено почати пошук 10-тої планети. Однак нікому 
з тих астрономів, яким доручили спостереження, не пощасти-
ло. Планету знайшов у 1801 році Джузеппе П’яцци, директор 
обсерваторії в м. Палермо (о. Сицилія). Коли обчислили орбіту 
цього космічного тіла, з’ясувалося, що воно рухається точно на 
тій відстані від Сонця, що було передбачено правилом Тіціуса 
– Боде. Астрономи тішилися: знайдена відсутня планета. Її наз-
вали Церерою, на честь богині – покровительки Сицилії. 

А як же планета «Нібіра» про яку ми вам розповідали?  
«Нібіру» вважають міфічною планетою, що блукає в просторах 
Сонячної системи. Теоретично вона є, але вчені кажуть, що 
існування цієї планети буде залишатися гіпотезою доти, поки 
за допомогою телескопів не вдасться засікти її. Прямі пошуки 
«Нібіру» можуть зайняти ще не менш 5-7 років. Співробітники 
Калтеха Майкл Браун і Костянтин Батигін вже одержали нові 
докази існування планети «Нібіра», яку поки називають «Пла-
нетою – Х». Небесне тіло «гуляє» по Сонячній системі й з'яв-
ляється на обрії Землі раз в 3600 років. На мал. орбіти великих  
планет Сонячної системи у просторі. 

Невдовзі виявилося, що по мимо планети «Церера», між 
Юпітером і Марсом є й інша мала планета «Паллада» (1802), у 
1804 році знайшли третю планету «Юнона», а в 1807 році – 
«Веста». Отже, там, де очікували знайти одну велику планету, 
знайшли декілька  маленьких. Тим часом потік відкриттів малих 
планет (їх ще називають астероїдами) не припинявся, і до 1890 
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року їх було відомо вже понад триста. А на сьогоднішній день 
відкрито близько 2000 астероїдів. І це ще не все – якщо вірити 
розрахункам, їхня кількість може перевищувати 7000 штук. 

Усі вони рухаються приблизно на тій самій орбіті і відстані 
від Сонця, що й Церера, 2,8 астрономічної одиниці (1 АО дорів-
нює відстані Землі від Сонця, що становить 150 млн. км. Саме 
ця обставина дала змогу німецькому астроному Г. Ольберсу 
ще в 1804 році висловити гіпотезу про те, що малі планети 
з’явилися в результаті розпаду на шматки великої планети, якій 
він дав ім’я Фаетон.  

Гіпотеза німецького вченого виявилася такою правдопо-
дібною, що існування Фаетона вважалося загальновизнаним до 
1944 року, до появи космологічної теорії О.Шмідта, яка тракту-
вала виникнення астероїдів інакше. Відповідно до цієї теорії, 
астероїди – не уламки Фаетона, а матерія планети, що не утво-
рилася. На початку 1970-х років астрономи обчислили гіпотез-
тичну масу планети і припустили, що руйнування відбулося 
приблизно 16 млн. років тому. За такий тривалий час, під впли-
вом планет орбіти астероїдів так заплуталися, що відновити 
початкові умови їх руху просто неможливо. 

***** 
Вставка. Відповідно до давньогрецького мі-
фу, Фаетоном звали сина бога сонця Геліо-
са. Якось Фаетон умовив батька дозволити 
йому керувати золотою колісницею Сонця, у 
якій Геліос робив свій щоденний шлях небос-
хилом. Батько довго не погоджувався, та 
все-таки пішов назустріч бажанню юнака. 
Але Фаетон заблукав серед небесних тіл. 
Коні, відчувши невпевнену руку візника, поне-

сли. І коли колісниця наблизилася на небезпечну відстань до 
Землі, полум’я охопило нашу планету. Бог Зевс, щоб уряту-
вати Землю, метнув блискавку в колісницю. Фаетон упав на 
Землю і загинув. 

***** 
Найближча до Землі зірка – Сонце, воно є центром і єди-

ною зіркою Сонячної системи. Це найкрупніший об’єкт нашої 
системи, наприклад, якщо обчислити спільну масу всіх об’єктів 
Сонячної системи, то майже всю їхню масу складатиме маса 



 143 

Сонця (99,8 %). Якщо уявити Сонце такого ж розміру як звича-
йні двері, то Земля була б такого ж розміру як звичайна моне-
та. Саме тому, що Сонце таке величезне, ми й бачимо його не 
як круглу точку, а як диск. Без енергії Сонця не було б життя на 
нашій планеті. Воно зігріває нас своїм лагідним теплом, дає 
всім світло. Завдяки Сонцю ростуть дерева, трава, квіти, нагрі-
вається вода в морях та океанах, і там можуть жити риби й різ-
ні тварини тощо. 

Чим планети відрізняються одна від одної? Виявляється, 
планети дуже різні: за розміром, віддаленістю від Сонця, забар-
вленням і таке інше. Різна відстань від Сонця означає, що воно 
по-різному зігріває і освітлює поверхню планет, тому на деяких 
із них дуже холодно або дуже спекотно, а на деяких, можливо, 
як і на Землі, добре всьому живому (хоча жодної планети, на 
якій існувало б життя, людям досі виявити не вдалося). Зокре-
ма, відмінностями у температурі поверхні пояснюється різне 
забарвлення планет, яке ми спостерігаємо на фотографіях з 
космосу. 

У ясну ніч, коли небо безхмарне, добре видно зірки, мож-
на побачити і планети, якщо знати, як і де їх шукати. Подиви-
мось і ми на зоряне небо. Звернімо увагу на те, як розташовані 
зірки, чи однакового вони кольору і величини, чи змінюють своє 
положення відносно Землі, чи однаково яскраво світять. Зірки 
на небі розташовані у певному порядку - в сузір’ях. Люди з 
давніх-давен придумали назви сузір’ям і навчилися знаходити 
їх на небосхилі. Коли подивимося на зоряне небо, можемо зна-
йти там «родину»: ведмедів, лебедя, близнюків, дельфіна, го-
луба, стрільця, діву… Знання сузір’їв допомагає нам відшуку-

вати окремі зірки. 
Що таке сузір’я? Щоб легше було орієн-
туватися на небосхилі (бо зірки видаю-
ться з Землі дуже схожими), ще в дав-
нину люди перемалювали розташу-
вання зірок на папір, об’єднали деякі з 
них лініями у контури, що нагадують 
знайомих їм тварин, предмети, інші 

об’єкти. З тих пір на небі гуляють, завжди поряд, ведмедиця з 
ведмежатком, летить лебідь, лізе рак, мчить кудись возничий, є 
навіть свій дракон. Ми звикли до цих сузір’їв, вивчивши їх шви-
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дко орієнтуємось по зірках, мандруючи по землі. Адже зірки у 
ясну ніч видно і з долин, і з гір, і з поверхні океану. 

Як приклад, зірки ковшів сузір’їв Великої та Малої Ведме-
диці вказують на Полярну зірку. Це дуже яскрава зоря, вона 
завжди допомагає мандрівникам визначити північний напрям. 
Саме завдяки їй вони не збиваються зі шляху (Полярна зірка 
допомагає зорієнтуватися на місцевості, правильно знайти всі 
сторони горизонту). Полярну зірку часто називають дороговка-
зною. Знайти її особливо важливо для морських мандрівників, 
адже у безкрайньому морі зовсім небагато інших орієнтирів, 
(порівняйте морські простори з лісом, полем, горами, навіть із 
пустелею, а у місті, напевно, найбільше різних орієнтирів). 

Люди здавна дивилися на небо і мріяли про політ у небо. 
Спочатку як птахи, потім (коли з’явилися повітряні кулі, дирижа-
блі та перші літаки), люди стали мріяти злетіти вище від птахів, 
побачити космос, далекі зоряні світи тощо. Мандрівки до зірок 
можна зробити за допомогою телескопу, який схожий на лупу, 
збільшувальне скло, крізь яке можна побачити об’єкти на небі. 
Величезні телескопи, які допомагають нам побачити навіть 
далекі зірки, встановлюють в обсерваторіях. Вчені всього світу 
за допомогою телескопів спостерігають за небесними тілами, 
їхньою взаємодією, вивчають вплив різних процесів у космосі. 

 

Планети  земної  групи 
Свою розповідь про космічні об’єкти дід 
Опанас розпочав з планет земної групи: 
Меркурія, Венери, Землі та Марсу. Ці 
планети ще називають внутрішніми, во-
ни схожі за будовою та елементами. 
Астрономія сьогодні цікавить не тільки 
школярів. Відкриття, що розширюють 
наші пізнання про космос, привертають 
увагу і дорослих. Цікаві факти про пла-
нетах розміщуються в популярних жур-
налах. І це не дивно, оскільки доступ-

ність результатів вивчення космічних об`єктів збільшує кількість 
цікавих, яким хочеться дізнатися трохи більше про величезний 
простір Всесвіту. Тому  ми  проведемо  невелику екскурсію  по 
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нашій Сонячній системі. 
Наша Сонячна система є частиною Чумацького шляху — 

спіральної галактики, що має діаметр близько 30 тисяч парсек 
(або 100 тисяч світлових років) і складається з близько 200 
млрд. зірок. Сонячна система розташована поблизу площини 
симетрії галактичного диска (на 20-25 парсек вище, тобто пів-
нічніше від нього), на відстані близько 8 тисяч парсек (27 тисяч 
світлових років) від галактичного центра (практично на рівній 
відстані від центра Галактики і її краю), на окраїні рукава Оріо-
на - одного з галактичних рукавів Чумацького Шляху. 

Сам Чумацький (молочний) шлях - велетенська система 
зірок, «зоряне місто», куди входить і Сонце. Від грецького сло-
ва «галактіос» молочний - зоряна система, основою якої є Мо-
лочний шлях, тому часто називають - Галактикою. Відома ще 
старовинна назва Чумацького шляху: Становище, Стан. Ніби 
колись татарка напувала молоком свою дитину і ненароком 
пролила, воно розлилося на всі боки і забарвило півнеба білим 
коляром. У давнину вірили, що Становище вщерть наповнене 
татарами, що вони там стали своїм станом і саме звідти роб-
лять набіги на інші поселення. 

***** 
І дід Опанас розповів своїм 
онукам легенду про Чума-
цький шлях. На мал. струк-
тура Чумацького  шляху. За 
першою легендою, колись у 
дуже старі часи, перші чу-
маки, їдучи з Криму, позна-
чили дорогу сіллю, яка си-
палася з дір в мажарах. Так 
Господь переніс соляну до-
рогу на небеса. З того ча-
су чумаки знали шлях до 

Криму і додому. Друга легенда говорить про те, як колись 
давно, ще в козацькі часи на березі Інгулу було село у Дикому 
степу, де жили хлопець і дівчина, Іван і Марійка. Вони кохали 
одне одного і збирались побратись, але не було грошей на 
весілля. Іван був сирота. І ось молодий козак рішив піти з чу-
маками, щоб заробити грошей на весілля. Як не вмовляла 
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його Марійка, що можна обійтись і без весілля, Іван стояв на 
своєму. Роздобув мажу, волів і почав готуватись поїхати в 
Крим. Настав день відправки. Все село висипало на вигін, де 
формувалися валки. Ревіли воли, скрипіли мажі. Плакала Ма-
рійка, бо її серце віщувало біду.  

Ось отаман підняв руку, і валка пішла. Доки видно було 
валку, поки стояла Марійка і, плачучи, махала платком. Не 
було й дня, щоб вона не вибігла на дорогу. Все виглядала 
коханого Іванка. Пройшло два чи три місяця. І ось одного дня 
по обіді в степу показалася величезна хмара пилюки. 

- Чумаки-и-и! - понеслось селом. І все живе бігло на доро-
гу. Валка наближалась до села. Та що це? На розі у вола ота-
манської мажі висить червона стрічка. Село притихло. Тра-
пилась біда, хтось помер. Марійка кинулась до возів: - Дядьку, 
а де Іванко? - кидалася Марійка до чумаків, але ті відводили 
очі і, хрестячись, проходили мимо. Нарешті один зжалився 
над дівчиною: - Немає твого Івана. Захворів і помер в дорозі. 

Як підстрелена чайка, дико крикнула Марійка і кинулась 
з крутого берега у воду Інгулу. Витягли її люди, але вже мер-
тву. Поховали її в Дикому полі, на березі річки. Ось з тих пір і 
стали люди звати цей шлях Чумацьким, бо на ньому пішов 
молодий чумак у вічність. Старі люди кажуть: - Чумацький 
шлях то небесна дорога для людських душ. Праведні душі 
летять по цій дорозі в рай, а грішні - до пекла. 

***** 
Наочний перелік планет Сонячної системи: 
0. Сонце 
1. Меркурій 
2. Венера 
3. Земля 
4. Марс 
5. Юпітер 
6. Сатурн 
7. Уран 
8. Нептун 
9. Плутон 
Ще є 140 місяців-супутників і безліч інших об’єктів, таких 

так астероїди, комети, а також карликові планети. За межами 
Сонячної системи лежить величезний простір, який являє со-
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бою величезне простір з зірок, настільки великий, що треба 
було б 100000 років, щоб перетнути його зі швидкістю світла. 
Всі зірки в нічному небі, в тому числі наше Сонце – лише деякі 
представники цієї галактики. Крім нашої власної галактики, 
існує величезна кількість інших галактик.  

Сонце обертається навколо галактичного центра по май-
же коловій орбіті зі швидкістю близько 254 км/сек., (уточнено в 
2009 р.) і здійснює повний оберт приблизно за 230 млн. років. 
Цей проміжок часу називається галактичним роком. Сонячний 
апекс (напрямок шляху Сонця через міжзоряний простір) роз-
ташований в сузір'ї Геркулеса - в напрямку поточного розта-
шування яскравої зорі Вега. 

Крім колового руху по орбіті, Сонячна система здійснює 
вертикальні коливання відносно галактичної площини, перети-
наючи її кожні 30-35 млн. років і опиняючись то у північній, то у 
південній галактичній півкулі. Розташування Сонячної системи 
в галактиці, ймовірно, впливає на еволюцію життя на Землі. Ще 
є планети і інші об’єкти поза межами  нашої Сонячної  системи. 
Таких зоряних систем у Всесвіті багато. У нашій Галактиці - 
більше сотні мільярдів - по 20 зірок на кожного жителя Землі. 

Всі планети, що кружляють по орбітах навколо нашої зір-
ки Сонця, поділяються на два типи: ті що відносяться до земної 
групи і газові гіганти. Планети земної групи, між собою відрізня-
ються складом, розмірами і деякими іншими характеристиками. 
Розмір цих космічних тіл значно поступається габаритами газо- 
вих гігантів, що видно з їх назви.  

До числа газових гігантів відносяться: Юпітер, Сатурн, 
Уран і Нептун. Основні речовини в їх складі - водень і гелій. 
Плутон зараз позбавлений статусу планети і віднесений до 
числа малих об`єктів пояса Койпера, що знаходяться в прос-
торі за Нептуном. Більш детально газових гігантів ми будемо 
розглянемо трохи пізніше. 26 серпня 2006 р. учасники конгресу 
Міжнародного астрономічного союзу викреслили Плутон з 
переліку планет Сонячної системи, так як через 76 років після 
відкриття він перестав задовольняти їхні вимоги, що пред'явля-
ються вченими до планет. Всі дев'ять планет рухаються приб-
лизно в одній площині майже за круговими орбітами і в одному 
напрямі - проти годинникової стрілки (якщо дивитися з боку 
Північного полюсу світу). 
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На мал. кількість планет і їхні порівняльні розміри, (немає 
Місяця та планети Плутон). 

Отже, з наукової точки зору, на сьогоднішній день Соняч-
на система складається з 8 планет: 4 внутрішніх, так званих 
планет земної групи, і 4 зовнішніх планет, які називаються газо-
вими гігантами. При вивченні відомостей про газових велетнів 
на кожному кроці, нас чекають цікаві факти. Де кожна деталь 
дивовижна в першу чергу тому, що завжди підкреслює величе-
зну відмінність їх від Землі. Наприклад, відсутня поверхня в 
звичному для нас розумінні, низька щільність, немає чіткої від- 
мінності між атмосферою, мантією і ядром. Ці планети дуже ве-
ликі і масивні, Юпітер перевищує масу Землі в 318 разів, швид-
кість вітру на Сатурні може досягати 1800 км / год., а Уран 
обертається навколо Сонця, «лежачи на боці» і таке інше. 

Маленький і загадковий Меркурій. 
Тож почнемо наш розгляд Космосу з 
планети земної групи найближчої до 
Сонця і найменшої за розміром в Со-
нячній системі – Меркурія, (всього 
0,055 розміру Землі). Діаметр Мерку-
рія приблизно 4878 км., тобто рівний 
Атлантичному океану. У Меркурія не- 
має супутників. Планета має розрід-
жену атмосферу, що складається з 

атомів, витіснених з її поверхні сонячним вітром. На поверхні 
Меркурія різниця між температурами ночі і дня дуже відрізняє-
ться. Так, в нічних (протилежних від Сонця) областях планети 
температура може досягати мінус 180˚ С, (такого лютого холо-
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ду на Землі не буває навіть в Антарктиді), а в денних (оберне-
них до Сонця) областях може підніматися до +430˚ С, (це у 4 
рази більше, ніж температура окропу).  Опівдні поверхня Мер-
курія нагрівшись до +430 °С, розплавляє свинець і олово, які  
виплавляються з гірських порід і розтікаються по поверхні сріб-
лястими калюжами. Один день на Меркурії  відповідає 58 дням 
на Землі. До того ж, на планеті є місця, де взагалі не відбуває-
ться змін пір року, як на Землі. У незначній кількості наявні Н2, 
02, С02 з чадним газом. Тож поки що, з огляду на такі незвично 
суворі природні умови, існування життя на Меркурії здається  
неможливим. У Меркурія немає природних супутників. 

У 1974 р. американський космічний апарат «Марінер-10» 
пролетів поблизу Меркурія і передав на Землю зображення 
його поверхні. Дослідження фотографічних зображень поверхні 
Меркурія дозволили скласти ймовірну картину еволюції плане-
ти. Меркурій рухається по овальній орбіті навколо Сонця. У різ-
ний час відстань до Сонця складає від 47 до 70 млн. км. Ця 
маленька планета робить повний оборот навколо Сонця кожні 
88 днів., несучись в просторі зі швидкістю 55 км\сек., що швид-
ше, ніж будь-яка інша планета нашої системи. У центрі планети 
є велике залізне і дуже щільне ядро, яке формує магнітне поле. 
Сила магнітного поля Меркурія складає близько 1% земного. 
Через малий розмір на Меркурію є слабке гравітаційне поле, 
але без  атмосфери. Це не може врятувати поверхню планети 
від «атак» астероїдів, страшних вітрів і інших погодних явищ. 

***** 
Міфологія. Про існування Меркурія 
було відомо ще в III ст. до н.е., а 
наприкінці  ІV ст. до нашої ери Мер-
курій стає богом магії й астрології. 
Саме він винайшов букви, цифри, оди-
ниці виміру й передав їхнім людям. 
Меркурій, син Зевса й німфи гір Майї, 

народився в гроті гори Кіллени (Аркадія). Ніхто не міг пере-
вершити його в хитрості, спритності й умінні красти. Пер-
ше своє злодійство він зробив ще в пелюшках, украв в Апол-
лона 15 корів! При цьому, щоб замести сліди, він прив'язав до 
ніг корів гілки для замітання слідів. Талант злодійства в 
Меркурія був приголомшливим. 
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Він умудрився украсти навіть скіпетр у Зевса, тризу-
бець у Посейдона, золотий лук із золотими стрілами в Апол-
лона й меч в Ареса. Однак Меркурію приписують і славу вина-
хідника ліри. Прототипом її був черепашачий панцир з натяг-
нутими на нього бичачими жилами. На подяку  за винахід Зевс 
подарував йому спеціальний  капелюх, крилаті сандалії й каду-
цій, які стали атрибутами Меркурія.  

Примітка. Кадуцій - це традиційний крилатий жезл геро-
льда (вісника), здатний мирити ворогів, так що Меркурій ува-
жається й богом-миротворцем. 

***** 
Приваблива і підступна Венера. 
Венеру часто називають близнюком 
Землі, так як вона найближча нам за 
розміром планета Сонячної системи. 
Вчені визначили, що діаметр Венери 
дорівнює 12 100 кілометрів, що при-
близно на 640 кілометрів менше, ніж 
у Землі. Венера - третій за яскравіс-
тю об’єкт на небі після Сонця, Землі 
й Місяця. Найкраще її видно ввечері 

та  вранці, тому її й називають вранішньою або вечірньою зо-
рею. Стародавні астрономи називали Венеру «Фосфорус» і 
«Геперус», приймаючи її за два окремих космічних об’єкта, які 
бачили вранці і ввечері. Планету пізніше перейменували в Ве-
неру в честь римської богині любові і краси, у неї немає супут-
ників. Венера вважається страшною планетою за всіма своїми  
характеристиками. День на Венері (приблизно 243 земні доби) 
триває довше, ніж 1 рік. Атмосфера Венери на 96,5% (об’єм) 
складається з вуглекислого газу, решту 3,5% складає азот, 
кисень, окис вуглецю і водяна пара. Венера обертається нав-
коло Сонця у зворотний бік, зі сходу - на захід (проти часової 
стрілки). Температура її перевищує 400 градусів за С, є однією 
з найгарячіших планет. Ймовірно це викликано щільною атмо-
сферою і великою кількістю вуглекислого газу. 

Немає жодних доказів існування життя на Венері: (на пла-
неті дуже гаряче +480 °С). Гарячішими від Венери у Сонячній 
системі є тільки Сонце та Меркурій. До того ж на цій планеті 
дуже сухо, адже за такої високої температури будь-яка рідина 
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википить. Венера постійно покрита щільними хмарами з сірча-
ної кислоти, через які не можуть проникнути промені видимої 
частини спектра. З цієї причини астрономи не мають можливо-
сті побачити поверхню Венери через оптичні телескопи. 

Атмосферна планети дуже щільна, на поверхні середній 
тиск становить 9,3 МПа (в 93 рази більше атмосферного тиску 
Землі). У Венери відсутні супутники. Венеру вперше відобра-
зили з Космосу в грудні 1962 року, коли безпілотний космічний 
апарат Марінер-2 пролетів на відстані 34740 кілометрів від пла-
нети, через 35 місяці після того, як він стартував з Землі. Це 
була перша планета (за винятком Землі), яку побачили люди з 
Космосу. Поверхня Венери візуально схожа на справжнє пекло, 
але красивих жінок нарікали Венерами, їм складали оди і пое- 
ми про кохання, дівчат зображували дивно красивими і чарівни-
ми. Юні, стрункі, з довгими золотими волоссям, богині краси 
Венери підкоряли серця не одного чоловіка. 

***** 
Міфологія. Венера, у римській міфології 
богиня садів, краси й любові. Деякі вчені 
називали її  «милість богів». Є одна зага-
льна легенда про Венеру, Землю і Місяць. 
Дуже давно жили дві дівчини, одна була 
гарною на ім’я Венера, а інша життєра- 
дісна, і звали її Земля. Якось вони зустріли 
дівчисько, яка не відрізнялась вродою і зва-

ли її Луна (Місяць). Всі троє подружились і це не сподобалось 
Марсу, бо він весь час глузував з Місяця-Луни. Покликав він до 
себе свого друга супутника Фобоса і попросив його захопити 
в полон усіх трьох дівчат. 

Фобос прилетів сумним до дівчат і сказав, що в нього 
немає жодної друга. Дівчини зглянулися й підійшли до нього, 
щоб запропонувати йому свою дружбу. Але Фобос схопив їх, 
кинув до свого «зірколіта» й поніс до Марса. Спочатку Марс 
хотів перетворити дівчат у пацюків. Наказав їм вийти з 
«зірколіта», але від блиску краси дівчат, всі хто був поруч з 
ними перетворилися в планети. Так на небі з’явились: Марс, 
Фобос, Геймос, Венера, Земля й Луна-Місяць. З тих пір Марс 
від злості став червоним, а Луна-Місяць перетворилась на 
супутник Землі і весь час нудьгує на небі - наодинці. 
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Рідна  хата  –  Земля 
Ви вже знаєте, що Всесвіт нарахо-
вує більше 100 мільярдів галактик. 
На Землі неозброєним оком видні 
лише 4 із них: Чумацький Шлях, 
Туманність Андромеди, Великі й 
Малі  Магелланові  Хмари.    Земля 
- п’ята за розміром планета Соняч-
ної системи. Земля велика чи мала? 
Дуже важко відповісти на це запи-

тання: порівняно з іншими планетами Сонячної системи Земля 
велика (найбільша у земній групі), а от якщо порівняти її з пла-
нетами-гігантами, Земля видасться дуже маленькою. Її маса 
менша від маси «найлегшої» планети-гіганта Сонячної системи 
Урана - більш ніж у 14 разів. Що вже казати про інших гігантів! 

Середня швидкість, з якою Земля рухається в просторі 
навколо Сонця – 29,765 км/с, або 107 218 км/ч. Сонце і вся 
Сонячна система обертається навколо центру галактики Чума-
цького шляху по майже круговій орбіті зі швидкістю близько 220 
км/c. У свою чергу, Сонячна система у складі Чумацького шля-
ху рухається зі швидкістю приблизно 20 км/с у напрямку до 
точки, що знаходиться на кордоні сузір’їв Ліри і Геркулеса, 
прискорюючись по мірі розширення Всесвіту. 

Форма Землі – сплюснутий сфероїд, опукла на екваторі і 
сплющена біля полюсів. Ця опуклість навколо екватора викли-
кана обертанням Землі. Земля складається з чотирьох шарів: 
кора, мантія, внутрішнє ядро і зовнішнє ядро. У той час як кора 
і внутрішнє ядро знаходяться у твердому стані, зовнішнє ядро і 
мантії перебувають у напіврідкому стані. Кора і верхня мантія 
разом утворюють літосферу. Високо під літосферою знаходи-
ться пластична астеносфера, яка весь час міняється. 

Атмосфера складається з 5 основних шарів: тропосфери, 
стратосфери, мезосфери, термосфери і екзосфери. Озоновий 
шар, який захищає нас від сонячного УФ-випромінювання, зна-
ходиться в стратосфері, а іоносфера, яка відіграє вирішальну 
роль у радіозв’язку, є частиною термосфери. Що стосується 
складу атмосфери Землі, вона складається з азоту (78%, кис-
ню 21% та інших парникових газів. Чотири пори року є резу-
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льтатом обертання Землі навколо своєї похилої осі. В даний 
час планета нахилена під кутом приблизно близько 23,4°. 

***** 
Температура в центрі Землі становить 
7500 °C. Це вище, ніж температура на 
поверхні Сонця. Тиск там досягає 3,6 млн. 
атм і повністю відсутня гравітація.  

***** 
Земля розташована порівняно близько від Сонця (третя 

за віддаленістю), але щоб досягти її поверхні, сонячному про-
мінчику необхідно приблизно 8 хвилин 19 секунд долетіти до 
Землі, (це дуже багато, адже ніхто і ніщо у світі не може руха-
тися швидше за світло). На сьогоднішній день, про життя на 
інших планетах, людям нічого не відомо. Тож Земля поки єдине 
тіло Сонячної системи, на якому є життя: люди, тварини, росли-
ни тощо. Життя на нашій планеті дуже різноманітне. Уявіть, що 
у чайній ложці звичайного ґрунту (землі, що у нас під ногами) 
живих організмів більше, ніж кількість людей на всій планеті.  

Тільки на нашій планеті є головні умови існування життя - 
вода і повітря: океани займають більше половини поверхні Зе-
млі 70%, тільки на нашій планеті є атмосфера з достатньою 
для дихання кількістю кисню (а саме кисень передусім потріб-
ний для дихання людей). На фотографії з Космосу добре вид-
но: водойм на Землі значно більше, ніж суходолу: адже на світ-
лині переважають синій і блакитний кольори. Якщо всю поверх-
ню нашої планети розділити на три однакові частини, то дві 
частини займатимуть водойми, і тільки одну - суходоли. Океа-
ни нашої планети такі величезні, що на сьогодні люди змогли їх 
вивчили лише на 5%,а про їхні глибини, мова не стоїть. Тільки 
на Землі можна знайти воду у трьох станах: 1) - рідкому (влас-
на вода), 2) - твердому (сніг та лід), 3) - газоподібному (пара). 

Земля - це єдина планета, назва якої не відповідає нія-
кому римському або грецькому божеству. Її супутник Місяць - 
найбільший серед всіх компаньйонів планет земної групи. Га-
зова оболонка Землі рятує нас і від падіння більшості метео-
ритів: вони згорають у верхніх шарах, не завдаючи шкоди. При 
цьому щодня на поверхню планети потрапляє близько 100 тонн 
космічного пилу, що утворився в результаті зіткнень астероїдів 
і метеоритів. Однак найдивніше явище Землі - це все-таки жит-
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тя. Пристрасне бажання знайти подібне життя на інших плане-
тах і глибоке почуття самотності (людства у Всесвіті) - одні з 
рушійних сил, що мотивують астрономів збирати нові факти, 
відправляти космічні кораблі,  конструювати інопланетні умови 
в лабораторії для майбутніх подорожей. 

***** 
Казка про Землю. Давним-давно на далекій 
планеті жив принц Зем. Принц дуже любив 
подорожувати. І от один раз він прилетів на 
незвичайну планету. Там він зустрів гарну 
дівчину по імені Ля. Вони полюбили один одно-
го з першого погляд, і принц відвіз Ля на свою 
далеку планету. Вони зіграли пишне весілля. 
Король-батько полюбив принцесу як дочку, а 
королева-мачуха не злюбила її. Незабаром 

вона довідалася, що молода дружина Ля чекає дитини. Тоді 
королева вирішила вбити принцесу. Невдовзі король з прин-
цом відправились на іншу планету, королева покликала до 
себе служницю й наказала їй відвезти Ля на водну планету й 
кинути її в море. Через кілька днів повернулись принц і король. 
Корольова сказала їм, що принцеса таємно зникла. Вони дов-
го шукали Ля, але так і не знайшли. Принц впав у відчай. Слу-
жниці стало шкода принца, і вона все розповіла йому. Принц 
Зем негайно полетів на водну планету, осушив водні її прос-
тори й знайшов принцесу Ля на дні моря. Він поцілував Ля, і 
вона ожила. У ту ж хвилину планета засяяла, стала гарною і 
квітучою. Навколо виросли дерева й квіти, яскраво засвітило 
Сонце. На честь своєї любові принц і принцеса назвали плане-
ту ЗЕМЛЯ. Вони залишилися жити на ній. А король заслав злу 
королеву на планету тьми, і сам згодом одружився на іншій 
жінці. Незабаром у Зема й Ля народився син. Вони назвали 
його Адам. Це була перша людина, що народився на Землі. 

***** 
Буде неправильним, перераховуючи цікаві факти про Зе-

млю, замовчувати про мешканців Землі - людей. Безліч фактів 
про планету Земля, часом невідомі навіть її мешканцям. Нап-
риклад, вага людини залежить від її місцезнаходження: вона 
збільшується в південній частині Тихого океану і зменшується 
на півдні Індії. Така різниця - одна із загадок планети.  
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Вважається, що за 45 млрд. років існування нашої пла-
нети континенти Землі колись з'єдналися, щоб стати єдиною 
сушею,  а потім знову розділилися. Самим останнім єдиним 
континентом була Пангея, яка почала поділятися на окремі 
складові частини - приблизно 200 млн. років тому. Вчені припу-
скають, що в майбутньому континенти знову зберуться разом. 

У Землі є магнітне поле завдяки океану гарячого та рід-
кого металу, який сконцентрований навколо її твердого заліз-
ного ядра. Цей потік рідкого металу створює електрострум, 
який в свою чергу утворює магнітне поле. З початку 19-го ст., 
північний магнітний полюс Землі зрушився на північ на 1100 
кілометрів, згідно дослідникам НАСА. Швидкість руху збільшу-
ється, при цьому, в даний час північний полюс рухається зі 
швидкістю 64 кілометри на рік. У 20-му ст. він рухався зі швид-
кістю 16 км/год. За останні 20 млн. років, на нашій планеті кожні 
200-300 тисяч років має місце зміна напрямку магнітного поля, 
хоча цей процес не має особливої періодичності. Зміни не мо-
жуть відбутися миттєво. Цей процес потребує сотні-тисяч років.  

***** 
Наскільки глибоко в надра Землі здатна дістатися 
людина? Найглибшою точкою на планеті є Маріан-
ська западина, глибина якої 10916 метрів нижче рів-
ня моря. Найглибша точка планети, не покрита оке- 
аном, знаходиться на глибині 2555 метрів нижче рів-
ня моря, але туди навряд чи можна дістатися. Це 
западина Бентлі, в Антарктиді, яка заповнена товс-
тим шаром льоду. 

***** 
Якщо ви хочете побачити найдовший гірський ланцюг, 

вам доведеться спуститися глибоко під воду. Підводні ланцюги 
які тягнуться на відстань 65 тисяч кілометрів - це ланцюг підво-
дних вулканів, які оперізують Землю. Лава цих вулканів вивер-
гається на дні океанів, утворює підводні гори. 

На Північному полюсі тепліше, ніж на Південному. Північ-
ний полюс знаходиться на рівні моря, Південний – на висоті 3 
км над рівнем моря. Північний полюс оточений з усіх боків ма-
териками, які влітку дають немало тепла; до Північного полюса 
підходить гілка теплої течії Гольфстрім; Північний полюс освіт-
люється Сонцем майже на тиждень довше, ніж Південний. 
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Зміна дня і ночі. Планета Земля робить власний оберт 
навколо своєї осі за 23 год. 56 хв. 4,099 сек. Цей період назива-
ється сонячним обертом. Залежно від того, чи повернена Зем-
ля в певний момент до Сонця, або від нього, на планеті насту-
пає день і ніч. Для зручності обігу тривалість доби на Землі 
прийнята за 24 години, у кожній годині - 60 хвилин, а в кожній 
хвилині - 60 секунд. 

 Однак швидкість Землі щодо Сонця через еліпсовидну 
орбіту нерівномірна й змінюється протягом  року. Перебуваючи 
в перигелії (самої вилученої від Сонця крапці орбіти) планета 
рухається повільніше. Є й друга причина нерівномірності соня-
чної доби - це нахил земної осі до площини орбіти. У результаті 
цього, до тривалості сонячної доби необхідно вводити невели-
ке виправлення. На тривалість доби впливають й інші фактори, 
такі як збурювання планет і Місяця, але вони настільки незна-
чні, що в увагу їх не приймають. 

Щоб усунути проблему різниці тривалості доби, викорис-
тають так звану середню сонячну добу, яка прив'язана до сере-
дньої умовної крапки Сонця, що рухається рівномірно по небес-
ному екваторі. Крапка збігається із центром Сонця в момент 
весняного рівнодення (20-21 березня). На різних меридіанах 
Землі моменти весняного рівнодення припадають не на той са-
мий час. У зв'язку із цим з кожною зміною довготи на 15° до 
сходу від нульового меридіана (Гринвіча) - час збільшується на 
1 год. Такий час називається місцевим. Гринвічиський час нази-
вають всесвітнім, або світовим.  

***** 
Поняття «по часовій стрілці» утворилося 
завдяки Сонцю й обертанню Землі - перші 
годинники були сонячними, і тінь робила 
коло по напрямку, що надалі було викорис- 
тано й для механічних годинників.  

***** 
На Землі діє постійна гравітація. Ніхто не очікує будь-яких 

змін з гравітацією в досяжному майбутньому, але цікаво відзна-
чити, що вчені по-справжньому не розуміють, як діє гравітація. 
Ми приймаємо її як належне, але це явище також внесло свою 
частку у формування «хомо-сапієнс» людини розумної. Гравіта-
ція визначає нашу фізичну силу і зовнішній вигляд кожної живої 
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істоти. На Марсі середньостатистичний дорослий чоловік зміг 
би вкласти м’яч у баскетбольне кільце висотою 8 метрів (завдя-
ки зменшеній гравітації). 60-кілограмовий чоловік, який захоче 
постояти на Юпітері, важив би 150 кілограм і йому потрібні зна-
чні зусилля для пересування.  

Деякі вчені кажуть: - Люди ходять по планеті Земля всьо-
го лише близько 4 млн. років, це мить з точки зору геологічного 
часу. Якщо б наш світ мав меншу тривалість життя, ми б ніколи 
не стали на ноги і не розвинули б досить великий мозок, щоб 
надалі замислитися, як же нам пощастило з нашою домівкою – 
планетою Землею. Всі ми живемо, але не часто помічаємо кра-
су нашої планети. Сподіваємось, що в один прекрасний день, 
коли хтось з іншої планети буде писати про нашу планету Зем-
ля, вони не напишуть таке: «Земля – була єдиною планетою з 
життям у Чумацькому шляху. Найбільш прогресивною формою 
життя були люди, які за іронією долі привели до зникнення 
усього живого на блакитній планеті». Тож бережіть Землю! 

***** 
Казка. Жили-були весела планета Земля 
й забавна планета Луна, яку згодом наз-
вали Місяць. Були вони найкращими  под-
ругами. Луна-Місяць і Земля дружили ще з 
нічними зірочками! Але зустрічалися вони 
тільки вночі, тому, що мачуха у Луни-
Місяця була дуже зла і звали її Полярна 
зірка. Вона весь час шпигувала за дівча-
тами. Один раз Полярна зірка серйозно 

занедужала і думала що помирає, вирішила розповісти Луні-
Місяцю про те, що її дійсна мама Венера, а Земля – то її рідна 
сестра. Але не так сталося, як гадалося, Луна-Місяць дуже 
зраділа, що в неї з'явилася сестричка й уночі на небі улашту-
вала гучне свято. Зірочки яскраво світили й падали на Зем-
лю, а Місяць і Земля з посмішкою спостерігали за грою зірок й 
обидві світилися від щастя! Дві сестри здружились назавжди 
і стали ще кращими подругами. І відтоді Луна-Місяць завжди 
супроводжує Землю, супутник Місяць мов прив’язаний до Зем-
лі невидимим ланцюгом. А Сонце ще сильніше подружилося з 
усіма планетами й зараз воно висвітлює їх своїм яскравим 
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світлом. А зірочки продовжують дружити із усіма планетами, 
але в ночі живуть своїм колишнім життям. 

***** 
Запаси золота на Землі. У найбільших морях планети 

міститься більше 20 млн. тон золота, однак дістати його не так 
вже й просто. Золото настільки розчинено в морській воді, що в 
кожному літрі в середньому можна виявити незначну частину. 
Золото в нерозчинному вигляді заховано глибоко в надрах на 
дні океану, тому його добути важко. Коли це станеться, кожна 
людина на планеті отримає 4,5 кг дорогоцінного металу.  

 

В  гостях  у  Місяця 
Місяць - єдиний природний супутник 
планети Земля. Другий за яскравістю 
об'єкт на земному небосхилі після Сон-
ця і п'ятий за величиною супутник пла-
нет Сонячної системи. Станом на 2016 
р. перший і єдиний позаземний об'єкт 
природного походження, на якому побу-
вала людина. Середня відстань між 

центрами Землі і Місяця - 384 400 км. Давні римляни називали 
Місяць – Луною, а греки називали супутник Землі – Селена. 
Арістарх Самоський, спостерігаючи земну тінь на Місяці під час 
місячних затемнень, вичислив відстань до Місяця в шістдесят 
радіусів Землі. Плутарх вважав, що на Місяці живуть істоти - 
селеніти. Реальний рух Місяця досить складний, для його роз-
рахунку необхідно враховувати багато чинників, зокрема, сплю-
снутість Землі і потужний вплив Сонця, яке притягує Місяць в 
2,2 рази сильніше, ніж Земля. Більш точно рух Місяця навколо 
Землі можна представити як поєднання кількох рухів. Хоча 
Місяць і обертається навколо своєї осі, він завжди звернений 
до Землі одним і тим же боком. Справа в тому, що Місяць 
робить один оберт навколо своєї осі за той же час (27,3 доби), 
що й один оберт навколо Землі. А оскільки напрямки обох 
обертань збігаються, протилежний бік Місяця з Землі побачити 
неможливо.  

Місяць змінює свою видиму форму, і ці зміни називають 
фазами. Фази залежать  від відносного розташування  Землі, 
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Місяця й Сонця. Гравітаційні сили між Землею і Місяцем вик-
ликають деякі цікаві ефекти. Найвідоміший з них - морські при-
пливи й відпливи. Атмосфера Місяця вкрай розріджена. Пла-
нетарні характеристики Місяця такі: 

► Радіус = 1737 км. 
► Велика піввісь орбіти = 384 400 км. 
► Орбітальний період = 27,321 661 діб. 
► Ексцентриситет орбіти = 0,0549. 
► Нахил орбіти до екватора = 5,16. 
► Температура поверхні = від −160° до +120 °C. 
► Доба = 708 годин. 
Розділ науки, що вивчає будову та хімічно-мінералогічний 

склад Місяця, називають селенологією. Завдяки розміру і скла-
ду Місяця  іноді  вважають, що він  належить до  планет земної 
групи поряд із Меркурієм, Венерою, Землею і Марсом. Амери-
канські астрофізики з університету Чикаго прийшли до висно-
вку, що Місяць практично повністю складається з тієї ж матерії, 
з якої складалася Земля на зорі свого утворення. Розділ науки, 
що вивчає будову поверхні Місяця, називають селенографією. 

 
(На малюнку зміна фаз Місяця). 
Насправді історія появи Місяця, навіть ученим не зовсім 

ясна. Звичайно, є офіційна версія, що Місяць з'явився десь 
далеко й був притягнутий Землею, коли пролітав мимо. Так 
само допускається, що Місяць «відірвався» від Землі і так опи-
нився на її орбіті. Тоді залишається не зрозумілим, чому склад 
поверхні Місяця так відрізняється від складу поверхні Землі. 
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Склад Місяця більш схожий на склад ядра Землі. Радіоізотоп-
ний аналіз показує, що обидва небесних тіла мають приблизно 
однаковий вік: близько 4,5 мільярдів років. Співвідношення ста-
більних ізотопів кисню на Місяці та на Землі збігається, водно-
час сильно й відрізняється. Це свідчить про те, що обидва тіла  
утворилися по сусідству з речовини, яка знаходилася на одна-
ковій відстані від Сонця в протопланетній хмарі. Американські 
астрофізики довгий час свято вірили, що Місяць раніше був 
частиною Землі, хоча по великому рахунку розуміли, що дока-
зова база цієї теорії, м'яко говорячи, притягнута за вуха. 

 Не офіційна версія походження Місяця:  
1). Гіпотеза відцентрового розділення: від протоземлі, яка 

швидко оберталася, під дією відцентрових сил відділився шма-
ток речовини, з якого потім утворився Місяць. Цю гіпотезу жар-
тівливо називають «дочірньою». 

2). Гіпотеза захоплення: Земля та Місяць утворилися 
незалежно один від одного, в різних частинах Сонячної систе-
ми. Коли Місяць проходив близько до земної орбіти, він був 
захоплений гравітаційним полем Землі та став її супутником. 
Цю гіпотезу жартома називають «подружньою». 

3). Гіпотеза спільного утворення: Земля та Місяць утво-
рилися одночасно, при невеликій відстані між ними. Цю гіпо-
тезу жартома називають «сестринська».  

4). Гіпотеза випаровування: з розплавленої протоземлі 
були випарувані в простір значні маси речовини, які потім охо-
лонули, сконденсувалися на орбіті та утворили «протомісяць». 

5). Гіпотеза з маленьких – до великого: декілька малень-
ких місяців були захоплені гравітацією Землі, потім вони зітк-
нулися один з одним, зруйнувалися, і з їхніх уламків утворився 
сучасний Місяць. 

6). Гіпотеза зіткнення: Земля зіткнулася з іншим небесним 
тілом, а з викинутої при зіткненні речовини утворився Місяць. 

7). Гіпотеза штучного утворення. Цей об'єкт, можливо, є 
космічним кораблем прибульців, який виявився несправним 
після аварії. А сила тяжіння Землі зробила його своїм супутни-
ком. Тепер небесне тіло є жилої базою для прибульців і маяком 
при галактичних перельотах. Вчені визначили, що на Місяці 
зосереджені величезні запаси «гелію-3». Це речовина заслуго-
вує, щоб її називали «паливом майбутнього». Проте як воно 
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з'явилося на Місяці – ніхто сказати не може. Тому фантастична 
версія дійсно має місце. Можливо, наш Місяць використовує-
ться як космічна паливна заправка для позаземних кораблів. 

Несподівані знахідки на Місяці.  Космічний апа-
рат «Лунар орбітер-3» виявив на Місяці невідо-
мий об'єкт розміром 4х4 кілометра. Його знайшли 
у «Кратера Гортензій», а потім назвали Єрихон, 
тому що за формою він сильно нагадував руїни 
біблійного міста. Дивна поведінка американців. 
Якщо Місяць населений розумним життям, тоді 
чому про нього забули на 35 р.? Можливо ті, хто 
там живе, не дуже дружньо зустріли посланців із 

Землі. Мабуть тому американський космічний проект «Апол-
лон», на який витрачено великі гроші - згорнули передчасно. 
Три готових до польоту корабля так і не використали. Згодом  
вчені виявили ще одну дивну знахідку на Місяці. У деяких час-
тинах супутника видно гігантські зображення людиноподібних 
істот, сильно засипаних місячним грунтом. Довжина цих фігур 
кілька сотень метрів, а вони розташовуються в одну лінію на 
відстані 35 кілометрів один від одного. Що хотіли сказати своїм 
нащадкам творці цих пам'яток? А може це натяки землянам? 

Виникає питання: - Хто створив ці споруди, вежі, віадуки і 
піраміди, що досягають у висоту сотні метрів? Вивчення місяч-
них міст земними археологами могло б відповісти на багато 
питань сучасної науки. Можливо, вченим вдалося б дізнатися 
секрети високих технологій позаземних жителів. Однак, чи буде 
доступна територія Місяця земним археологам – вирішувати її 
«нинішнім мешканцям» з Місяця. Сьогодні з великою ймовірні-
стю можна сказати, що Місяць – населений космічний об'єкт, на 
якому присутня технологічно розвинута цивілізація. Але з яки-
хось причин вона не бажає йти на контакт із землянами, волію-
чи зберігати свою таємничість. 

Чи є життя на Місяці? Колись дитячий письменник Носов 
в образі свого героя Незнайки побував на Місяці. З тих пор ба-
гато води витекло, але чомусь в останні роки земляни втратили 
інтерес до свого вічного супутника Місяця. А даремно. На поча-
тку другої половини ХХ ст.  нагромадилося багато свідчень на 
користь гіпотези населеності Місяця. Астроном Патрик Мур 
склав цікавий хронологічний каталог спостережень на Місяці. 
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Він зібрав і перелічив 579 явищ, які й дотепер не одержали нау-
кового обґрунтування, але зацікавились у ЦРУ.  

За час спостережень визначилися райони, у яких явища 
спостерігалися трохи частіше. Їх багато. А що відбувається зі 
зворотної сторони Місяця нам не взагалі не доступно, поки ми 
не проведемо дослідження. Астронавти й зонди, що побували 
із протилежній Землі сторони, надали землянам чимало загад-
кових фактів і знімків. Ще у вересні 1959 року на Місяць був від-
правлений дослідницький зонд. Усе з нетерпінням очікували 
моменту примісячення зонда «Місяць-2». Багато спостерігачів 
із Землі дивилися у свої телескопи, щоб особисто зафіксувати 
цей цікавий факт. Однак вони побачили неймовірний перепо-
лох, що виник у момент примісячення зонда. У зоні приземлен-
ня були видні яскраві спалахи, хаотичний рух загадкових тіней і 
переміщення якихось об'єктів. 

***** 
Факти. Існує пам'ятник, установлений на Місяці. Це 
алюмінієва фігурка в скафандрі, присвячена пам'яті 
загиблих космонавтів. На ній перераховані імена 14-
ти загиблих, включаючи Юрія Гагаріна. Пам'ятник 
установив екіпаж «Аполлона-15» в 1971 році. 

***** 
Американські астронавти Сернан і Стаффорд, відповідно 

до космічної програми, у посадковому модулі спускалися на 
місячну поверхню 22 травня 1969 р. Зненацька на висоті 110 км 
від поверхні Місяця вони зафіксували на плівку швидкий політ 
білого космічного об'єкта по вертикальній траєкторії. 20 липня 
1969 р. встановили перший сейсмограф на Місяці і зразу були 
відмічені перші ознаки сейсмічної активності супутника. Незлі-
ченні дослідження свідчать про те, що наш Місяць, імовірно, є 
порожнистим планетоїдом, що був утворений з однієї суцільної 
частини. Можливо Місяць є задумом Всесвітнього Розуму, мож-
ливо він вже заселений, а подорож Незнайки - просто вимисел. 

Через 2 місяці «Аполлон – 11», який направлявся до Мі-
сяця, протягом 2 днів супроводжувався НЛО. Приземлившись 
на поверхні супутника, астронавти спостерігали невідомі об'єк-
ти. Астронавт Олдрін зняв фільм. У цьому фільмі видно як про-
літають два кулястих об'єкти: маленький і великий. Потім вони 
зливаються  в  одне ціле, а  потім  знову  розділяються. Що це?  
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Як  планували  підірвати  Місяць 
Зараз ви прочитаєте про дві місії США і СРСР в 
роки холодної війни, в ході яких планувалося 
скинути атомну бомбу на поверхню нашого 
супутника (Місяць). Після того як СРСР в 1957 
році запустив перший штучний супутник Землі з 
кодовою назвою «СП-1», між СРСР і США поча-
лася боротьба за Місяць. До січня 1965 року 
американці збиралися розгорнути будівництво 
місячних баз. З них вони планували організувати 

спостереження за планетою й космосом. Навесні 1965 року 
США мали намір доставити на супутник двох астронавтів, а 
вже в 1966 році тут мала бути готова перша база, яка змогла б 
прийняти 12 військових. Будівництво місячної бази американці 
порівнювали зі створенням атомної бомби, а в простір для 
потенційних воєнних дій стратеги збиралися включити частину 
космосу від Землі до її супутника. Інші плани включали розмі-
щення на Місяці атомних реакторів, відходи від роботи яких 
можна було б відправляти у відкритий космос. Якщо СРСР 
буде заважати, американці планували скинути на Місяць або в 
навколишній його простір атомну бомбу.  

У СРСР початок дослідженням супутника нашої планети 
поклали математик Мстислав Келдиш і інженер-конструктор 
Сергій Корольов. Обидва вчених в 1958 році направили лист в 
ЦК КПРС, в якому запропонували здійснити кілька проектів 
обльоту Місяця, а також фотографування її зворотної сторони, 
невидимої із Землі. Ці ідеї сподобалися керівництву СРСР, тим 
більше реалізація таких планів дозволила б знову обігнати 
американців. 

Паралельно у США, в тому ж 1958 року розпочали вико-
нання програми «Pioneer», яка передбачала дослідження 
міжпланетного простору і Місяця. Програвши в гонці за перший 
штучний супутник, американці стали з великим завзяттям пра-
цювати над створенням космічних автоматичних апаратів і 
першими кинулися в бій за Місяць. Правда, забігаючи вперед, 
скажімо, що США були приречені на програш. 

Справа в тому, що в СРСР космонавтика була зосеред-
жена в руках однієї організації - ОКБ-1, в той час як в США 
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створенням космічних апаратів для дослідження нашого супут-
ника займалися і ВПС, і флот, і інші відомства. Кожна з цих 
організацій прагнула обігнати конкурента, але в американців 
відправити апарати до Місяця часто закінчувалися невдало. 

***** 
Американці, для підриву Місяця пішли на відчайдушний 
крок, на проведеній виставки космічного обладнання, 
на кілька годин викрали радянську місячну ракету. Про 
це з посиланням на розсекречені документи американ-
ських спецслужб повідомляє американське видання 
Newsweek. 
***** 

У 1950-1960 роки ядерні випробування проводилися в 
великих кількостях і в різних середовищах: СРСР і США вдос-
коналювали свою ядерну зброю. До укладення договору 1963 
ядерні випробування в космосі були справою досить звичай-
ною. Саме в ключі цих випробовувань 1958 р. США і СРСР 
планували провести ядерні вибухи на Місяці. Ці плани не були 
реалізовані, але вибухи у верхніх шарах атмосфери та у кос-
мосі проводилися широко. 

У двох конкуруючих держав, за «володіння» Місяцем, 
були й далеко не безневинні секретні програми, які, на щастя, 
так і не були реалізовані. У СРСР – це проект Е-4, у США – 
проект А-119. Обидві ці місії припускали доставку на Місяць 
атомної бомби з подальшим скидом її на поверхню супутника. 
Трохи історії, проект А-119 «Вивчення дослідницьких місячних 
польотів» - секретний план Американських повітряних сил з 
метою скидання атомної бомби на Місяць. Американці плану-
вали використати ракетну боєголовку потужністю 1,7 кілотонн. 
Вибухи силою до 2 кілотонн в тротиловому еквіваленті з прони-
каючою радіацією і світловим ураженням в космосі – це занад-
то схоже на сюжет комп’ютерної гри. Але США серйозно пра-
цювали над таким проектом. 

Метою проекту було підірвати атомну бомбу на Місяці 
для підвищення морального духу в США після того, як СРСР 
випередив американців в космічній гонці. Про існування про-
екту було заявлено в 2000 році колишнім керівником Націо-
нального управління з аеронавтики і дослідження космічного 
простору (НАСА), Леонардом Рейфелем, який керував проек-
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том в 1958 році. Молодий Карл Саган був частиною команди, 
відповідальної за прогнозування наслідків ядерного вибуху в 
умовах низької гравітації. Молодий спеціаліст хотів вивчити 
атомну хмару – «ядерний гриб», який утвориться при вибуху 
бомби, він думав, що це буде мати велике наукове значення. 

Американський проект A-119 не був здійснений. Причини 
скасування не оголошені, можливо, в першу чергу тому, що 
ініціатори проекту та керівники США побоювались негативної 
реакції громадськості, по-друге, тому що цей проект становив 
небезпеку для власного населення. По-третє тому, що висадка 
на Місяць була більш прийнятним досягненням в очах амери-
канської громадськості. Проектна документація залишилася 
таємницею на майже 45 років, і, незважаючи на одкровення 
Рейфеля, уряд США ніколи офіційно не визнавав своєї участі у 

цьому проекті. 
Проект Е-4 (або Е-3) був запропонований 
радянським вченим, фізиком-ядерником 
Яковом Зельдовичем. Запропоновано 
лише для того, щоб довести всьому 
світу, що СРСР першої досягла поверхні 
Місяця. Передбачалося, коли атомний 
снаряд упаде на Місяць, при ударі відбу-

деться потужний вибух, який дасть такий світловий спалах, що 
його побачать і зафіксують обсерваторії по всьому світу. Були 
виготовлені два макети: місячного контейнера і атомної бомби. 
Радянський Союз думав створити невеликий заряд типу мор-
ської міни, який би здетонував в момент контакту з поверхнею 
Місяця.   

Обговорювалася ця секретна радянська програма в дуже 
вузьких колах. Її учасники не могли вирішити, чи потрібно роз-
повідати громадськості про підготовлюваний вибух на Місяці 
або краще промовчати. Сповіщати власну громадськість СРСР 
не хотів, а робити пуск ракети без попередніх повідомлень 
інших держав - було марно: по-перше, спалах могли не поба-
чити, а по-друге, ніхто не міг гарантувати, що не трапиться 
аварії, і бомба не впаде на чужу територію - наслідки тоді мог-
ли бути незворотними. Також була ймовірність того, що атомна 
бомба залишилася б на земній орбіті або пішла на геліоцент-
ричну орбіту. 
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Незабаром сам ініціатор місії Яків Зельдович відмовився 
від проекту Е-4 і переконав в цьому керівництво країни. Акаде-
мік провів розрахунки і зрозумів, що тривалість вибуху та спа- 
лах будуть недостатні, щоб їх змогли сфотографувати з Землі. 
Для того, щоб іноземні обсерваторії могли спостерігати вибух, 
їх потрібно повідомити заздалегідь. 

У СРСР, і у США логіка дій була схожа, тому вони зупи-
нили роботи над своїми програмами і згорнули їх через непе-
редбачувану можливість наслідків. 

Як не сумно, але це були реально існуючі плани, які довго 
приховували від громадськості. У 2000-х роках їх розсекретили, 
і вони увійшли в історію освоєння космосу. З’ясувалось, що 
згідно з американським проектом, на місячній базі «Горизонт» з 
ядерними енергоблоками мали розміститися 12 солдатів та 
офіцерів, про яким ми раніше згадували, вони повинні були 
розстрілювати всіх «непроханих» гостей із безвідкатної гар-
мати, що стріляє невеликими ядерними боєприпасами «Дейві 
Крокет». Американські астронавти повинні були мати ще й 
спеціальну зброю, а їхні ракети – підготовлений відсік для 
захоплення і викрадення радянської космічної ракети «Алмаз». 

СРСР з своєї сторони на початку 1970-х запустив на орбі-
ту п’ять станцій «Алмаз». Їхньою метою було спостереження за 
поверхнею Землі, радіотехнічна розвідка, керування військови-
ми базами з космосу, в тому числі і після обміну ядерними уда-
рами з американцями.  

Найцікавіше почалося, коли в Центрі управління польо-
тами визначили, що вантажний відсік американських «шатлів» 
ідеально підходить для розміщення там «Алмаза» разом з екі-
пажом. Готується їхнє викрадення? Виклик прийнято! Радянські 
«Алмази» стали першими і єдиними в історії освоєння космосу 
залюдненими апаратами зі зброєю. Авіаційна гармата Нудель-
мана-Ріхтера під черевом станції здатна була випустити майже 
тисячу 170-грамових набоїв за хвилину. 25 вересня 1975 року 
гармата дала чергу: наведення на ціль здійснювалося всім кор-
пусом станції. Додатково розробили лазерні пістолети, здатні 
засліпити нападника або спалити камери. Футуристичну зброю 
з променями, що вражають на відстані до 20 м, заряджали 
спецнабоями. Але запустити подібні пістолети в широку серію 
виробництва завадив лише розвал СРСР. 
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Червоний  сусід - Марс 
Марс - невелика планета земної групи: 
якщо уявити собі Сонце розміром як вхі-
дні двері, то Земля порівняно з ним бу-
де за розміром як монетка, а Марс - як 
таблетка аспірину. З давніх-давен люд-
ство спостерігає за Марсом. Тривалий 
період Марс для багатьох був загадко-
вою планетою, оповитою таємницями, 
легендами, що й ставало підмурком для 

домислів учених та буйної фантазії митців. Планету названо на 
честь давньоримського бога війни Марса, що відповідав дав-
ньогрецькому богу війни Аресу (у новогрецькій мові Марс має 
назву Арес). А супутники Марса (Фобос і Деймос) нарекли на 
честь синів Ареса, які за легендою, народилися від його шлюбу 
з Афродітою. Прикметно, що англійський письменник Джонатан 
Свіфт у книзі «Мандри Гуллівера» у III розділі третьої частини 
пише про два супутники Марса, які відкрив набагато пізніше в 
1877 американський астрономом Асаф Холл, і докладно описує 
їхні орбіти. У Вавилоні Марс називали Нергал. А через свій 
червонуватий відтінок Марс  іменують «червоною планетою». Із 
розвитком інформаційних технологій Марс як тло стали вико-
ристовувати для розробки комп'ютерних ігор. 

Слід підкреслити, у різних культурах Марс символізує 
мужність і юність. Цікаво, що символ, яким позначають планету 
(коло зі стрілою, що вказує на правий кут), одночасно 
символізує чоловічу стать. Про жіночу стать ми розповімо в 
легенді про Марс. Слід наголосити, що Марс  планета-чемпіон. 
Саме на ній знаходиться найвища у Сонячній системі гора 
Олімп  27 км над рівнем марсіанської рівнини, вдвічі вища, ніж 
Еверест - найвища гора Землі), найглибша та найдовша доли-
на Марінера: її глибина 10 км (п’ята частина екватора Марса), а 
довжина - 4 000 км (приблизно як ширина Австралії). Крім того, 
на Марсі знаходиться найбільший у Сонячній системі вулкан 
(його діаметр 600 км). 

Марс знаходиться дуже далеко від Землі: якщо рухатися 
зі швидкістю 100 км/год (приблизно так їдуть машини по трасі), 
тож дістатися від нашої планети до Марса можна за 221 день 
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(це майже дві третини земного року). День на Марсі триває 
майже стільки ж, як і земний, це 24 години, 39 хв. і 35 сек. а от 
рік майже удвічі довший від земного (687 земних діб). Марс - 
холодна планета (середня температура на Марсі (−60 °С) зна-
чно нижча, ніж на Землі). Вчені пояснюють це великою відстан-
ню планети від Сонця, за такої температури вода на Марсі мо-
же існувати тільки у вигляді випарів або льоду. З природними 
умовами Марсу можна порівняти хіба що антарктичну пустелю 
на Землі. Однак навіть найсуворіші території на нашій планеті 
пристосовані до життя набагато більше, ніж поверхня Марсу. 
На ньому трапляються найжорстокіші пилові бурі (швидкість 
вітру може досягати 200 км/год). Такі буревії можуть тривати 
цілими тижнями. Тож жити на Марсі було б дуже непросто. У 
Марса дуже товста кора - приблизно п’ятдесят кілометрів на 
перетині. А от сила тяжіння на червоній планеті набагато мен-
ша, ніж на Землі: людина, яка на Землі важить 45 кг, на Марсі 
важитиме лише 17 кг і зможе підстрибнути втричі вище. Пла-
нета Марс, яка значно менше Землі (всього 0,107 її маси) й 
містить в собі вуглекислий газ.  

***** 
У вечері, коли всі онуки зібрали біля 
каміна, дід Опанас розпочав свою 
повчальну легенду про Марс. У дав-
ні часи люди вірили, що Боги, яким 
вони поклонялися на землі, колись 
піднеслися на небо і їх почали  ото-
тожнювали з планетами і зірками. 
Бога Ареса (Марс) наділили таки-
ми якостями, як шаленство, люті-

сть, войовничість, невтамована жага боротьби. Він викликав 
обурення навіть у власного батька Зевса, а його мати Гера 
не приділяла йому належної уваги у вихованні. Війна, кров, 
віроломство - ось риси Марса (Ареса). 

У ті старі часи на планеті Марс жили тільки  одні  чоло- 
віки. Їхня цивілізація була високорозвиненою. Вони були пра-
цьовиті, чесні й справедливі. Цілий день вони працювали, а 
вечорами усамітнювалися у своїх печерах. Іноді так бувало, 
що комусь із них ставало погано, і він надовго йшов у свою 
печеру - усамітнюватись. І нікому й у голову не могло прийти 
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ввійти туди й потурбувати його, тому що всі знали - пройде 
час, і людина сама вийде назовні і прийметься за повсякденні 
справи. Ось так приблизно жили чоловіка на планеті Марс, і 
їм подобалося таке життя. 

У мільйонах кілометрів від Марса була планета за 
назвою Венера, і населяли цю планету тільки одні жінки. Вони 
жили дружно й спокійно. Вечорами збиралися разом і співали 
протяжливі пісні на своїй мові. Іноді так траплялося, що ко-
мусь із них ставало погано. І тоді інші приходили до неї, усів-
шись разом і по черзі розмовляли щоб їй легшало. Так жили 
жінки на планеті Венера, і їм подобалося таке життя. 

Один раз цивілізація Марса досяг-
ла таких висот, що змогла побу-
дувати «зірколіт», і частина 
чоловіків відправилися на ньому в 
Космос. Через який той час вони 
угледіли сусідню планету. Це 
була Венера, чоловіки зрозуміли, 
що планета заселена розумними 

істотами, і спробували встановити контакт з ними. Жінки 
відразу сподобалися Чоловіки зраділи жінкам, а от жінки пос-
тавилися до незваних гостей насторожено. Пройшов якийсь 
час і всі порозумілись між собою. Виявилося, що двом цивілі-
заціям є чим поділитися один з одним і згодом частина чоло-
віків залишилося на Венері, а частина жінок полетіли на 
Марс. На Венері чоловіка вирили собі печери й стали там 
окремо жити, це здалося жінкам дуже дивним,  вони привикли 
до спільного проживання. Чоловікам теж багато чого було 
незрозуміло в жінках, багато було дивного і неправильного з 
їх точки зору. Вирішили чоловіки побудувати новий «зірколіт» 
і знову  відправитися в Космос. Так і зробили. По закінченню 
будівництва, на спільній нараді чоловіки і жінки прийняли 
рішення летіти разом. 

Заповнений народом «зірколіт» злетів з Венери і напра-
вився в Космос. Довго, чи мало блукали у Всесвіті, але рап-
том натрапили на невідому планету і приземлились, то був 
воістину рай. Ніякого порівняння з холодним Марсом, або жар-
кою Венерою. Тут була яскрава зелень, блакитне небо й див-
ні океани води. Ріки були повні риби, ліси - птахів і тварин. Во-
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ни ніколи б і не подумали, що у Всесвіті  існує таке чудо. Пла-
нета настільки їм сподобалася, що вони вирішили залишити-
ся тут і назвали її Землею. Довгий час вони жили на Землі 
щасливо й мирно. Проходили століття, мінялися покоління, і 
люди стали забувати, що вони представники різних планет. 
У нових поколінь почали виникати сварки, чоловіки не розумі-
ли жінок, а жінки не розуміли чоловіків. Вони намагалися пере-
робити один одного і ще більше конфліктували. Гармонія й 
мир покинули планету Земля. Наступила епоха хаосу. 

Проходило століття за століттям, а мир не наступав. 
Так  триває й дотепер, хоча треба тільки одне: згадати як 
дружно вони жили на своїх планетах, де поважили власні зако-
ни. Тож необхідно, старі закони інших планет згадати, прий-
няти і виконувати. Ми всі живемо в умовних масках, прикида-
ючись трохи або повністю приховуючи своє обличчя. Все ж  
сміливість бути собою, є частиною самого життя і вбудова-
на навіть у наші клітини. Тож сьогодні ми звертаємося до 
вічної теми: дружби і любові, злагоди та миру поміж людьми. 
Дуже добре жити там, де панують доброта і любов, взаємо-
розуміння та терпимість, де між налагоджені добрі стосунки. 
Там линуть пісня і жарти, квітне радість та щастя.  

Діду-діду, закричала молодша онука Софія, 
скажи: - Чи можливе життя на Марсі? Дід 
Опанас посміхнувся і відповів: - Наші дос-
лідники з вивчення Марсу впевнені, що в 
минулому на Марсі було життя. Для цього 
є достатньо доказів і в майбутньому пла-
нується політ астронавтів на цю плане-
ту. Сьогодні атмосфера Марса неприда-
тна для життя людини, вона розріджена і 
складається  здебільшого  з  вугликислого  
газу 95%, його майже в 30 разів більше, ніж  

на нашій Землі, набагато менше азоту, аргону, кисню і водя-
ної пари. Останні автоматичні космічні лабораторії, відправ-
лені з Землі і посаджені на поверхню Марса, взяли проби ґрун-
ту, що показали на присутність там мікроорганізмів. На 
питання: «Чи є життя на Марсі»? Учені відповіли: «Живі мік-
роорганізми там знайдені. Відповідно до інших форм життя, 
ми в процесі вивчення». Тож будемо чекати і сподіватись. 
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Малі  тіла  Сонячної  системи 
У Сонячній системі, окрім Сонця і 
8 великих планет, є так звані малі 
тіла. Це малі планети або комети, 
астероїди, метеорні тіла, Метео-
роїди і міжпланетний пил. У наш 
час треба додати і космічне сміт-
тя - сукупність штучних об'єктів та 
їхніх фрагментів у Космосі, які не 
функціонують, але здатні пошко-
дити або навіть зруйнувати штуч-

ний супутник чи міжпланетні станції. Астероїди або малі пла-
нети, здебільшого обертаються між орбітами Марса і Юпітера й 
невидимі неозброєним оком. Більшість з них утворюють так 
званий головний пояс астероїдів. Вважають, що це залишки з 
часів формування Сонячної системи, які не змогли об'єднатися 
в одне тіло через гравітаційні збурення Юпітера. Більшість із 
них обертаються навколо Сонця в тому ж напрямку, що й вели-
кі планети, але їхні орбіти здебільшого витягнуті та нахилені до 
площини екліптики. 

Астероїди мають розмір від декількох метрів - до сотень 
кілометрів. Деякі з них, наприклад, Веста і Гігея, можуть бути 
пере класифіковані в карликові планети, якщо буде доведено, 
що вони набули гідростатичні рівноважні форми. Пояс містить  
десятки тисяч, можливо - мільйони об'єктів, більших одного 
кілометра в діаметрі. Попри це, загальна маса поясу астероїдів 
навряд чи більша однієї тисячної маси Землі. Небесні тіла з 
діаметрами від 100 мкм. - до 10 м. називають метеороїдами. 

Болідом називається досить рідкісне явище — летюча по 
небу вогненна куля. Це явище спричиняється вторгненням у 
щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які назива-
ють метеорними тілами. Рухаючись в атмосфері, частинка наг-
рівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється 
обширна світна оболонка з розжарених газів. Боліди часто 
мають помітний кутовий діаметр, і їх видно навіть удень. Мар-
новірні люди вважали такі вогненні кулі літаючими драконами з 
вогнедишною пащею. Від сильного опору повітря метеорне тіло 
нерідко  розколюється і з гуркотом  падає на  Землю у  вигляді 
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осколків. Рештки осколків називають метеоритами. Відомо три 
види метеоритів: кам’яні, залізні та залізо-кам’яні. Деякі дуже 
великі метеорити при великій швидкості падіння вибухають і 
утворюють метеоритні кратери, які нагадують місячні. Найбіль-
ший з виявлених кратерів знаходиться в Арізоні в США. Його 
діаметр 1200 м і глибина 200 м., виник близько 5000 років тому. 

***** 
Казка про Сонячну систему. Дуже давно в царя 
Всесвіту було дві дочки. Це були сильні і яскраві 
зірочки, які весь час змагались одна з одною. Во-
ни підростали й ставали ще яскравіше й сильні-
ше. Тісно їм було жити вже разом. Між ними 
стали виникати сварки, у яких кожна прагнула 
сильніше обпалити своїм світлом іншу сестру. 

Батько вирішив їх віддати заміж, щоб утихомирились. Йшов  
час, а сестри рідніше не стали. Один раз, після чергової сва-
рки, молодша сестра розсердилася, забрала своїх вісім мале-
ньких діточок і летіла з батьківського будинку. Довго вона 
подорожувала у вічному Всесвіті. Тим часом її діти підроста-
ли, ставали більшими й незалежними. Тепер вже діти стали 
сваритись з матір’ю і вимагати незалежності. Прилетіла 
молодша сестра до свого брата Сонця й попросила в його 
царстві знайти місце для своїх дітей. Виділив брат кожній 
дитині по орбіті. А сам став жити в центрі й за ними пос-
тійно спостерігати, щоб між ними не було ворожнечі. Ті, хто 
поменьші, помістив ближче до себе, а більших - відправив по-
далі. А їхню мама відправив жити із середнім сином. Так утво-
рилася дружна родина, що називається Сонячна система. 

***** 
Комети. Маленьке ядро діаметром кілька кілометрів, єди-

на тверда частина комети, і в ньому практично зосереджена 
вся її маса. Маса комет надто мала й зовсім не впливає на рух 
планет. Вигляд комети із Землі залежить від відстані до неї, 
кутової відстані від Сонця, світла Місяця тощо. Великі комети, 
це туманні утворення з довгим блідим хвостом - вважалися 
провісниками всіляких бід, воєн і т. ін. Ще в 1910 р. в царській 
Росії служили молебні, щоб відвести «божий гнів в образі коме-
ти». Зіткнення Землі з ядром комети дуже малоймовірне, але 
можливе. Подібне зіткнення спостерігалося в 1908 р. і отрима-
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ло назву «падіння Тунгуського метеорита». При цьому на висо-
ті кількох кілометрів стався потужний вибух, повітряна хвиля 
повалила ліс на величезній площі. 

Нам слід знати й поняття метеорні потоки, дощ «падаю-
чих зірок». Як приклад, з кометою Галлея пов’язані два метео-
рні потоки, один з яких спостерігається у травні, другий у листо-
паді. При цьому метеорні тіла, які наздоганяють Землю, вліта-
ють у її атмосферу зі швидкістю, не меншою за 11 км/с, а ті що 
летять назустріч Землі, мають швидкість близько 60- 70 км/с. 
Інколи здається, що метеори вилітають з якогось простору на 
небі, який називається радіантом метеорного потоку і має 
ефект перспективи. Якщо продовжити шляхи метеорів, що 
летять у паралельних напрямах, то здаватиметься, ніби вони 
сходяться вдалині, як рейки залізниці. Радіант знаходиться на 
небі в тому напрямі, звідки летять дані метеорні тіла. Кожний 
радіант займає певне положення серед сузір’їв і бере участь у 
добовому обертанні неба. Положення радіанта визначає назву 
метеорного потоку. Наприклад, метеори, які спостерігаються 
10-12 серпня і радіант яких знаходиться в сузір’ї Персея, нази-
ваються персеїдами. Ще є карликові планети, пояс Койпера, 
хмара Оорта, яка розташована в тисячу разів далі і різні  транс-
нептунові об'єкти та Розсіяний диск в кінці нашої галактики. 

***** 
Легенда про зорю і зірки. Зоря в міфах багатьох 
народів - це сестра Сонця, чи коханка Місяця. Зоря в 
українському фольклорі - це символ дівчини, (Місяць - 
символ парубка), в обрядових піснях Зоря - це панна, 
в неї біле личко, рум’яні щоки, чорні брови, руса коса. 
І зображується по-різному, із 5; 6; 7; 8 променями. На 
світанку Зоря розсипає по луках і садах срібну росу, 

цю росу бачить Місяць, а краде її Сонце. Кожна людина має на 
небі свою зірку. Коли людина народжується - на небі загоряє-
ться нова зірка. Отже, скільки душ живе на землі, стільки й 
зірок горить на небі. Якщо людина живе на землі добре, то і її 
зірка горить ясним, чистим світлом. Якщо ж не шанується - 
зірка слабка і тьмяна. «Така моя планида» - кажуть про долю, 
маючи на увазі свою «небесну свічку» - зірку. Коли людина 
помирає - її зірка летить назустріч душі, підхоплює і відно-
сить її на небо. 
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Перші  серед  рівних 
Планети-гіганти. Ви мабуть 
пам’ятаєте, що історія профе-
сійного вивчення складу Соня-
чної системи почалася в дале-
кому 1610 році, коли Галілео 
Галілей відкрив у свій телескоп 
перші 4 найбільших супутника 

Юпітера. Згодом у 1655 р. Християн Гюйгенс біля іншої плане-
ти Сатурна - відкрив найбільший супутник Титан. До кінця XVII 
століття Кассіні відкрив ще 4 супутника Сатурна. А XVIII ст. від-
булася важлива подія в астрономії - вперше з допомогою теле-
скопа, Гершелем була відкрита раніше не відома планета 
Уран. Згодом, тим же Гершелем були відкриті 2-ва супутника 
Урана і ще 2 супутника Сатурна. На той час стало відомо, що 
Сатурн має помітну систему кілець, а на початку XХI ст. біля 
нього вже нараховували 62 супутника.   

У 1846 році була відкрита восьма планета - Нептун. Ціка-
во те, що Нептун був відкритий «на кінчику пера», тобто спора-
тку передбачений теоретично, а потім виявлений у телескоп, 
причому зразу незалежно у двох країнах: в Англії та у Франції. 
XIX століття почалося з нового астрономічного відкриття, був 
виявлений перший зореподібний об'єкт, астероїд Церера, який 
у 2006 році був переведений у ранг карликової планети. 

У 1930 році Клайд Томбо (США) відкрив Плутон, названий 
дев'ятою планетою Сонячної системи. Однак у 2006 р. Плутон 
втратив статус планети і «став» карликовою планетою. У другій 
половині XX століття було відкрито багато великих та малих 
супутників таких планет: Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна та 
Плутона. Найбільш значну роль у цій серії наукових відкриттів 
мали місії американських АМС «Вояджер». 

На межі XX-XXI століть було відкрито ряд малих тіл Соня-
чної системи, в тому числі карликові планети, «плутино», а 
також супутники деяких із них та супутники планет-гігантів. 
Термін «карликова планета» слід відрізняти від поняття «Мала 
планета», так іноді називають астероїди. Сьогодні назву «Мала 
планета» - анулювали. Тож почнемо розповідь про планети-
гіганти з найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера.  
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Планета Юпітер найбільша в 
нашої Сонячної системи, во-
на перевищує масу Землі 
приблизно в 318 разів. Цікаво 
те, що доба на Землі триває 
24 год., а на Юпітері доба ли-
ше 10 земних годин. Юпітер 
єдина планета, яка перебу-
ває поза межами Сонця (на 
відстані приблизно 7% соняч-
ного радіуса). Маса Юпітера 

в 2,47 рази перевищує сумарну масу всіх інших планет Соняч-
ної системи, разом узятих. Якщо ваше тіло на Юпітері має масу 
100 кг, то на поверхні Землі ви будете важити 240 кг. Пам’ятає-
те, як ми раніше умовно зменшили Сонце до розмірів вхідних 
дверей, (Земля тоді виявилась розміром з монетку)? Якщо нас-
тільки ж зменшити Юпітер, він буде завбільшки як баскетболь-
ний м’яч. За легендою Юпітер є Богом неба, денного світла, 
грози, царем Богів (у міфології Древньої Греції йому відповідає 
Зевс). Юпітер (Зевс) - молодший син титанів Крона й Реї, брат 
Юнони, Нептуна, Церери, Вести й Плутона, у міфах древнього 
Рима цар Богів - це вищий правитель Всесвіту, охоронець полі-
тичного порядку й миру, був самим головним з олімпійських 
Богів - всі інші повинні були підкорятися його волі й тріпотіли 
від одного кивка його голови. Юпітер відповідав за багато чого: 
захищав землеробство, виноградарство, був охоронцем кор-
донів, захисником свободи, Богом війни й перемоги, його ім'ям 
клялися при різних діях. Юпітер сприяв поширенню ідеї єдино-
го Бога, тим самим припиняючи культи божеств скорених на-
родів. А після заходу Римської імперії імена Юпітер і Зевс ста-
ли вживатися без розходжень. Древніми скульпторами Юпітер 
зображувався повним достоїнства, з бородою, з орлом, на тро-
ні з блискавкою й скіпетром. 

***** 
Факти. Всі планети Сонячної системи могли б поміс-
титися усередині планети Юпітер. Вчені з’ясували, 
що Юпітер щороку зменшується приблизно на 2 см. 
Це відбувається тому, що планета випромінює на 
60% більше енергії, ніж одержує від Сонця. 
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Повний оборот щодо Сонця, Юпітер здійснює за 11,86 
земних років, в той час як Землі за 365,2564 доби. На Юпітері 
немає зміни пір року, бо нахил осі обертання планети стано-
вить всього 3,13 ° (проти 23,45° у Землі). Це дуже незвичайна 
планета, відомі нам атмосферні явища, як шторми, блискавки, 
полярне сяйво, на Юпітері набагато масштабніші. Атмосфера 
Юпітера складається переважно з 89% водню і 11% гелію. По-
ки що не можна які процеси відбуваються в атмосфері Юпітера 
й наскільки сильно вони впливають на хімічний склад у внутрі-
шніх областях і зовнішніх шарах. Висока температура усере-
дині планети обумовлює безліч вихрових структур в його атмо-
сфері, наприклад цьому - смуги хмар. Юпітер більш ніж удвічі й 
масивніший за всі інші планети разом узяті. Однак його  маса 
недостатня, аби перетворитися на зорю, подібну до Сонця: для 
цього маса Юпітера мала б бути ще в 70-80 разів більшою. Тим 
не менш у надрах Юпітера відбуваються процеси з досить 
потужною енергетикою. Внаслідок великої турбулентності, 
утворюються вихрові структури. Найвідомішим таким утворен-
ням є Велика червона пляма, що спостерігається на поверхні 
Юпітера протягом останніх 300 років. 

Юпітер має 4 кільця. Одне, найголовніше, з’явилося зав-
дяки зіткненню метеорита з 4-мя супутниками цієї планети: 
Метида, Альматея, Фива і Адрестея. Порівняно недавно вчені 
виявили ще одне кільце , яке розташувалося ближче до пла-
нети - гіганта, воно отримало назву Гало. Ще Юпітер має 67 
супутників; 4 найбільших з яких (Ганімед, Європа, Іо і Каллісто) 
в деяких моментах вони нагадують планети земної групи. Нап-
риклад, їм властиві внутрішній нагрів і вулканічна активність. 
Цікавий факт, що найбільший супутник Ганімед, аналога якому 
немає в Сонячній системі, перевищує за розміром сам Юпітер. 
Магнітне поле Юпітера настільки потужне, що щодня збагачує 
магнітне поле нашої планети мільярдами Ватт. 

Сила тяжіння Юпітера така, що може змінити траєкторію 
руху комет, притому, що в  підсумку це небесне тіло може поки-
нути Сонячну систему зовсім. Магнітне поле планети Юпітер 
також найсильніше серед усіх планет системи. Воно в 14 разів 
перевищує нашої Землі. Юпітер досить дивна планета. Вчені 
не можуть точно відповісти, чому на ній природні явища ведуть 
себе по-іншому. Наприклад, Юпітер відображає більше тепла, 
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ніж отримує його від Сонця, про що ми вже казали. За словами 
вчених на цьому гіганті може випадати град зі шматків алмазу. 
Так, із шматків алмазу. Справа в тому, що на Юпітері вуглець в 
кристалічних формах - далеко не рідкість. Спочатку блискавки 
перетворюють метан в вуглець, далі (при падінні) він твердне і 
перетворюється на графіт. Падаючи ще нижче, графіт в підсу-
мку стає алмазом, якому ще належить падати протягом 30 тис. 
км. У самому кінці, камені досягають такої великої глибини, що 
висока температура ядра газового гіганта плавить їх і, цілком 
можливо, що всередині створюється величезний океан рідкого 
вуглецю з якого утворюються алмази. 

***** 
І розповів дід Опанас своїм онукам 
легенду про Юпітер, (ви уже знає-
те, що у давньогрецькій міфології 
римському Юпітеру відповідав вла-
дика Зевс. Величезна планета, ве-
лично блискаючи, повільно перемі-
щається по нічному небозводі. А в 
темноті ночі, підступний Крон, поз-

бавив влади свого батька Урана, і дуже боявся, що його інші 
можуть скинути з трону. За його наказом богиня Рея, (його 
дружина), повинна була приносити Крону всіх породжених від 
нього дітей. І безжалісно Крон з’їдав всіх своїх дітей. Втра-
тивши таким чином п'ятьох дітей, Рея прийняла рішення, 
врятувати своїх останніх дітей від жорстокого чоловіка. 
Відплила на острів Крит, і там богиня народила свого моло-
дшого сина, назвала Зевсом і залишила його в одній з печер 
острова. Крону ж замість сина, підсунула камінь, загорнений 
у пелюшки, Крон камінь з’їв і не подавився. Через якийсь час 
хлопчик виріс і став могутній Зевсом. Довідавшись про долю 
братів і сестер, змусив свого батька Крона повернути до 
життя усіх загиблих дітей. Крон відмовився, почалася неща-
дна боротьба. На допомогу Реї і прийшли одноокі циклопи, 
вони викували для Зевса грім й блискавку. На сторону Зевса 
встали титани Посейдон, Аід, Океан та Прометей з своїми 
онуками. Важко довелося відважному Зевсу в битві проти 
Крона та завдяки друзям, він скинув монстра Крона у похму-
рий Тартар, а отвір завалив зверху горою Етна. 
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Важке  пізнання  газових  гігантів 
Смугастий Сатурн - друга за роз-
міром планета Сонячної системи 
після Юпітера. За легендою, культ 
Сатурна встановив Тулл Гостілій. 
Уперше визначив Сатурн як плане-
ту Сонячної системи Галілей. Але, 
дивлячись у телескоп з 30-ти крат-
ним збільшенням, він не зміг вияви-

ти кільця планети. В той же час Галілей помітив з боків від дис.-
ка Сатурна неясні утворення, які він назвав супутниками. Кіль-
ця планети вперше описав голландський учений Християн Гюй-
генс. Згодом з’ясувалось, що Сатурн має найзахопливішу сис-
тему кілець з усіх планет Сонячної системи. Кільця Сатурна - 
концентричні утворення різної яскравості, які ніби вкладені 
одне в одне, і створюють єдину плоску систему невеликої тов-
щини, розташовану в екваторіальній площині Сатурна. Можна 
вважати, що тіла, які створюють кільця Сатурна, покриті льо-
дом або інеєм, а може складаються з льоду та величезної кіль-
кості часток, що мають розмір від 2-3 міліметрів - до сотень 
метрів. Хоча Сатурн може здатися унікальним - це не так. Кіль-
ця є не тільки у нього. Окільцьовані також Юпітер і Уран. Прав-
да, їх кільця тонкі і темні. А жовті та золоті смуги в атмосфері 
Сатурна є результатом дії супершвидких вітрів (їхня швидкість 
- 1800 км/год). На Сатурні буває північне сяйво.  

Зовнішня атмосфера Сатурна, в основному складається з 
96.3% з водню і 3.25% з гелію (по об’єму), але додатково було 
виявлені сліди аміаку, ацетилену, етану, пропану, фосфіну і 
метану. За підтвердженими даними, у Сатурна є близько 63  
супутника, більшу частину яких було виявлено за допомогою 
космічних апаратів (24 супутника Сатурна - регулярні, інші 38 – 
нерегулярні). Найбільший серед них Титан, це єдиний супутник 
у Сонячній системі, який має щільну атмосферу, а 2 супутника  
(Титан і Енцелад) виявляють геологічну активність. Їх активні-
сть обумовлена рухом льоду і не схожа на активність внутріш-
ніх планет Сонячної системи.  

Північний полюс Сатурна оточує загадковий атмосферний 
феномен – «Гігантський гексагон», розмір якого становить 25 
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тисяч кілометрів. Сатурн володіє найпотужнішим магнітним 
полем, що простирається приблизно на мільйон кілометрів. 
Сатурн сплющений з полюсів, відстань від центру до полюсів 
54000 км, відстань від центру до екватора 60300 км. Іншими 
словами, екватор на 6300 км далі від центру, ніж полюса, серед 
усіх планет Сонячної системи Сатурн має найбільше стиснен-
ня. Маса Сатурна майже в 100 разів більша за масу Землі - 
вона складає 95,147 земної. Швидкість обертання Сатурна 
навколо своєї осі швидше, ніж у будь-якої іншої планети Соня-
чної системи. На Сатурні є яскраво виражена зміна пір року. 
Один день на Сатурні проходить за 10,7 земних годин. За цей 
час планета робить один повний оберт навколо своєї осі. Рік на 
Сатурні дорівнює 29 земним рокам. Тобто ця планета обертає-
ться навколо Сонця за 10 тис. 756 днів. Один сезон (пора року) 
триває більше 7 земних років. Сатурніанський рік триває близь-
ко 30 земних років.  

В 1655 р. голландський учений Християн Гюйгенс відкрив 
першого супутника Сатурна. Він назвав його Титаном. Перший 
директор Паризької обсерваторії Доминик Кассини відкрив 4-ри 
супутника - в 1671 р. Англійський астроном Вільям Гершель в 
1789 р. відкриває ще два супутників, потім  в 1848 р. американ-
ський астроном Джордж Бонд, за ним в 1898 р. американський 
астроном Едуард Пикеринг, в 1966 р. французький дослідник 
планет О. Дольфус відкривали по одному супутнику. Цікаво, що 
в іменах супутників Сатурна збереглася традиція назв з міфо-
логії, бо Сатурн - бог хліборобства, рільництва та часу. А ще 
його ототожнювали з грецьким Кроносом, де міфи про обох 
богів зливалися.  

Як приклад, вкажемо назви від імен титанів - братів і сес-
тер Сатурна (Кроноса), що і сам був титаном. Першому відкри-
тому супутникові Сатурна було привласнене ім'я Титана брата 
Сатурна. Далі супутник Япет названий по імені титана Япета - 
батька Атланта (Атласу), що підтримував на західному краї 
Землі на своїх плечах небесний звід, брата Прометея – благо-
дійника людей. Супутник Янус одержав свою назву по імені 
Бога часу Януса. У нього було два обличчя: одне звернене до 
минулого, а інше - до майбутнього. По імені Януса названий і 
місяць січень, з якого починається рік. Янус, був Богом часу і 
родичем Кроноса (Сатурна), тобто відповідальний за час. 
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Міфологія. А далі послухайте легенду 
діда Опанаса про планету Сатурн. На 
поверхні Сатурна постійно відбуває-
ться експлозія, або т.зв. вибухове ви-
верження, це один із типів вулканічної 
дії, що характеризується активною ви-
буховою течією. І на цій неспокійній 
планеті жили різні гіганти і чудовиська. 
У дуже далекі часи, між ними проходили 
постійні війни за владу, ще страшніші 
чим у  сучасній  Верховній  Раді.  Так от,   
коли Кронос переміг свого батька Ура-

на, з тіла переможеного витекло кілька крапель крові. Від цих 
крапель жінка Гея народила гігантів-чудовиськ, у яких замість 
ніг були величезні змії. Сила гігантів була неймовірною, а ще 
вони були невразливі для зброї Всесвітніх Богів. Тільки смерт-
ний чоловік міг їх убити. Гіганти на Сатурні почали боротьбу 
з іншими Богами, щоб відібрати у них влада над Всесвітом. І 
почалась боротьба за планету Земля. Страшна війна йшла 
між ними. В цю боротьбу втрутився Геркулес, якому допома-
гали Боги з планети Земля: Аполлон, Гефест, Дионис й Афі-
на Паллада. Смертоносною стрілою Геркулес убив гіганта 
Мімаса. Інший гігант - Энцелад, щоб урятуватися від стріл 
Геркулеса, кинувся тікати. Але його наздогнала Афіна Пал-
лада і в боротьбі біля острова Сицилія - перемогла. Вціліли 
чудовиська втекли з планети Земля. Земля ожила і почали на 
ній народжуватись нові Боги. Сатурн був однім із них, він спо-
чатку був Богом землеробства й посівів, потім став і Богом 
часу. Звичайний Сатурн зображувався із серпом і косою. Нап-
рикінці  сезону жнив в древньому Римі на честь Сатурна 
влаштовували свята - сатурналії. Його дружиною була боги-
ня жнив - Опса. У них народилися діти Юпітер і Пік, які стали 
Богами полів і лісів. Також Пік міг пророкувати майбутнє, а 
Юпітер змістив батька (Сатурна) й зайняв місце верховного 
Бога. Але то вже інша історія. 

Примітка. Саме від римських сатурналій і відбулася 
європейська традиція вуличних карнавалів, пов'язаних з пере-
вдяганням, коли добродії й їх слуги мінялися ролями. На час 
цього свята припинялися всі роботи, всі сідали до столу… 
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Цікаві  процеси  космогонії 
Мерзла планета Уран, сьома за від-
даленістю від Сонця, дуже гарна 
планета-велетень. Уран разом з 
Нептуном відноситься до числа 
крижаних гігантів, які містять велику 
кількість замерзлих включень. В ре-
зультаті виявлення Урану, було змі-
нено уявлення про будову Сонячної 
системи, яка існувала з часів антич-
ності. Уран трохи менший від свого 
найближчого сусіда - Сатурна, його 

оперізують тонкі, невеликі, практично невидимі кільця. Планету 
виявили за допомогою телескопа вже у наш час. Хоч Уран і 
велика планета, але він настільки віддалений від Землі, що 
побачити його можна лише за допомогою спеціального теле-
скопа. Замерзлий Уран - одна з найзагадковіших планет. День 
тут триває приблизно 17 земних годин, а рік аж 84 земних років 
(тільки уявіть: кожна пора року триває цілих 21 земний років). 
Уран отримує майже в 400 разів менше світла, ніж наша пла-
нета. Тобто освітлення там приблизно таке, як у нас на Землі 
одразу після заходу Сонця, на початку сутінків. 

Вчені кажуть, що це найбільш невиразна планета: тут, як 
у інших газових гігантів, немає хмарних смуг та атмосферних 
штормів, хоч на Урані дме доволі сильний (порівняно з іншими 
планетами) вітер - його швидкість  900 км/год. Тільки нещодав-
но дослідникам вдалося виявити сезонні зміни погоди на Урані. 
На полюсах і на екваторі зміна пір року відбувається зовсім по-
різному. На екваторі урановий рік складається з двох літ і двох 
зим, і тривалість цих сезонів відповідає майже 21 земному ро-
ку. А от на полюсах буває лише по 1-му літу й 1 зимі, зате три-
вають вони там удвічі довше, ніж на екваторі, по 42 земних 

роки. В Урана найхолодніша атмосфера, t = до −224°C. 

Ще одна загадка Урана: планета обертається, «лежачи на 
боці» - по горизонталі, а не по вертикалі, як інші планети. Тому 
рух Урану навколо Сонця особливий, він котиться уздовж своєї 
орбіти, перевертаючись з боку на бік, подібно до казкового Ко-
лобка, (автор казки «Колобок» - невідомий).  
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За тепловим випромінюванням. Уран виділяється з ряду 
інших планет-гігантів. Якщо тепло з гарячих надр інших планет-
гігантів поступово проникає крізь атмосферу і випромінюється в 
космос, то Уран «всмоктує» тепло і куди воно дівається, поки 
не відомо. Уран перевищує масу Землі в 14 раз, але є самим  
легким з усієї зовнішньої групи планет-гігантів. Астрономічною 
сенсацією стало відкриття десяти кілець Урана. Вони дуже тон-
кі, складаються з кам’яних частинок і мають зовсім низьку від-
бивну здатність. Площина кілець майже збігається з площиною 
екватора. Відомо про 27 супутників Урана. На Урані не може 
бути життя, принаймні у тому вигляді, як ми знаємо. 

***** 
За грецькою міфологією Уран самий дав-
ній із грецьких Богів. Уособлення підне-
біння, прародитель гігантів, Німф, Ери-
ній, Гекатонхейрів, велетнів-циклопів, 
Афродіти і Титана (Кроноса). По цій ле-
генді Кронос народився від шлюбу Бога 
піднебіння Урану і Богині землі Геї. Кро-
нос піддався на шантаж матері і оскопив 

(кастрував) свого батька Урана, аби припинити безкінечні 
народження його дітей. Потім Кронос хитрістю скинув свого 
батька з трону. Він позбавив Урана сили і відняв у нього вла-
ду. Краплі крові Урана впали на землю і з них народилися нев-
томні Богині помсти Еринії (Фурія) і змієногі велетні-гіганти. 
Пригадайте попердню легенду про Сатурн і жінку Гею, на від-
міну від неї, в легенді про Уран тлумачать: - що богиня Ночі, 
зробила навмисний злочин проти Кроноса, народила йому в 
покарання цілий сонм чудовиськ: Тапат - смерть, Еріда – роз-
брат, Апат - обман, Кер - знищення, Гіппос - страшні снови-
діння. А ще була Немезида, яка не знала пощади, як втілення 
відплати за скоєні злочини, і безліч інших божеств, яких від-
правили на Землю для внесення жаху, розбрату й обману.  

Урану повалили і це дало можливість подальшої зміни 
поколінь Богів на планеті Земля. Земля стала народжувати 
власне потомство, вступати в інші шлюби, керуючись своїми 
задумами і цілеспрямованою волею. Вищий Розум надав Землі 
7-м спроб відбудови людство, зараз ми живемо в період 5-тої 
спроби «людина розумна», що вказує на особливий шлях. 



 183 

Повелитель морів Нептун. 
Нептун - найвіддаленіша від Со-
нця і третя за масою (в 17,2 раза 
перевищує масу Землі) планета 
Сонячної системи. Це ще один з 
найменших газових гігантів. Неп-
тун випромінює багато внутріш-
нього тепла , але поступається 
за цим показником Юпітера і Са-
турну. Відомо 13 супутників Неп-
туна, найбільший з яких (Тритон) 
проявляє геологічну активність і 

має на своїй поверхні гейзери рідкого азоту. Це єдиний супут-
ник, який рухається у зворотному напрямку. Цікавий факт, що 
планета супроводжується Нептунськими троянцями тіла асте-
роїдного типу. Одного разу учні запитали: - Чому планету наз-
вали Нептун?  

Колір планети - насичений блакитний. Гарний відтінок 
утворюється завдяки властивостям метанових хмар в атмос-
фері гіганта: вони поглинають червоно-оранжеве світло. Перед 
остаточним вибором назви висувалося ще кілька варіантів, але 
стараннями першовідкривачів планети, за нею закріпили назву 
римського морського божества – Нептун. Доба на Нептуні три-
ває приблизно 16 земних годин, а рік - цілих 165 земних років, 
адже ця планета дуже віддалена від Сонця. Нептун має шість 
кілець. Ще на Нептуні буяють найсильніші вітри серед усіх пла-
нет Сонячної системи (швидкість  2100 км/год), а температура 
поверхні цієї планети складає −220°C. Іноді Нептун, як і Уран, 
називають крижаним гігантом: у складі цієї планети багато за-
мерзлої води. Тож зовсім не дивно, що життя на Нептуні немає.  

Нептун спостерігався багатьма астрономами від древніх 
часів. Навіть великий Галілео спостерігав Нептун, але не розу-
мів, що дивився на планету. Нептун був виявлений за допомо-
гою математичних обчислень в 1843 році. Згідно з обчислен-
нями, вважалося, що Нептун був на один мільярд миль далі від 
Сонця в порівнянні з Ураном. Атмосфера Нептуна складена з 
80% водню, 19% гелію, і 1% аміаку, води і метану. Єдиним хто 
відвідував Нептун, був зонд НАСА Вояджер-2. Він зробив про-
літ біля нього 25 серпня 1989 року. 
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Міфологія. У грецькій міфології Нептуну 
відповідає Посейдон, що був богом (олім-
пійцем), володарем морського царства й 
всіх його мешканців. Більше того, Посей-
дон був братом самого Зевса. Його палац 
перебував глибоко в безодні океану, його 
грізному тризубцю Посейдона підкорялися 
морські мешканці. У Посейдона була дру-
жина - Амфітрита, дочка морського бога 

Нерея. Цей бог дуже шанувався стародавніми греками як 
добрий, мудрий і справедливий старець, що надавав морякам 
щасливе плавання. 

Оточення Посейдона також було вражаючим. Його син 
Тритон викликав грізні бури громовим звуком своєї труби, 
зробленої з морської раковини. Нереїди були прекрасними сес-
трами Амфітрити. Старець Протей подібно морю, міг міня-
ти свій образ і перетворюватися в різних чудищ і тварин. 
Бог Главк уважався надійним заступником моряків і рибалок. 

А далі дід Опанас зробив переказ легенди, яку він чув ще 
від свого діда. Колись дуже давно на узбережжі Чорного моря 
жили люди - українці. Вони орали землю, випасали худобу й 
рибалили. Восени, коли закінчувались польові роботи, до них 
наїжджали люди з усієї України. Одного разу туди приїхали 
козаки з Дикого степу, що проживали на хуторах біля річки 
Інгул. Це те славетне місце (правий берег Інгулу), де в май-
бутньому відбудеться будівництво фортеці Святої Єлиза-
вети.  На другий день гості і місцевий люд вийшли на берег 
моря для відпочинку: співали, танцювали, влаштовували 
веселі ігри, які закінчувалися пусканням» стріл щастя». 

Надзвичайно страшний і сердитий володар морської 
стихії – Нептун піднявся із морських глибин, потривожений 
шумом і веселим реготом. Дивиться на ці ігри і каже: - Хоч як 
люди нахваляються своєю силою, а мене бояться. Ніхто з 
них не насмілився пускати стріли у бік моїх володінь. Молодий 
козак із Дикого поля, почувши такі слова, підговорив хлопців. 
Вони підійшли близько до води, підняли свої луки і пустили 
стріли у бік моря. Як же розгнівався Нептун! -  Я усіх вас 
поховаю у безодні морській! - заревів він. 

Задумались люди, як же тоді займатись рибалкою? Жін- 
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ки, дивлячись на своїх синів, теж замислилися. Цар морський і 
справді може поховати їхніх дітей у морі. А жінки надумали 
віддати всю свою силу - синам. Юнаки, взявши материнську 
силу, прийшли до своїх човнів і вирішили вийти в море. Щоб не 
підпустити їх до човнів, Нептун кинув величезний вал води, 
але юнаки вистояли. А їхні матері після цього стали слабки-
ми. Побачивши таке, Нептун люто вигукнув жінкам: - Хай 
ваші сини вистояли проти мене на березі, але в морі я їх 
переможу і потоплю в морі 

Жінки знову зажурилися. Раптом на поверхню води вий-
шли дочки морського царя. Вони, як і їхній батько, були некра-
сиві, зелені та обвиті водоростями, і сказали таке: - Жінки, 
віддайте нам свою красу - за це ми дістанемо з морського дна 
трави, хлопці з’їдять і будуть такі дужі, як наш батько. Жінки 
погодилися і віддали дочкам морського царя свою красу. 

Коли цар Нептун дізнався про вчинок своїх дочок, стра-
шенно розгнівався на них, викинув їх з моря і перетворив на 
пташок на небі. Придивіться уважно до чайок, як вони жалі-
сно кричать опускаючись до води. 

Юнаки, відчувши міць у руках і силу в плечах, вийшли в 
море. Вийшли і зникли. Довго чекали матері - не повертаю-
ться сини. З’явився знову перед жінками Нептун і голосно 
зареготав: - Не діждатися вам тепер синів! Вони заблукали 
на водних просторах. Вони забули, що на морі немає доріг. 

Тоді жінки вигукнули: - Нехай буде в наших очах менше 
світла, але хай над нашою землею ще ясніше світять зірки, 
щоб наші сини знайшли по них дорогу до рідних берегів! Тільки 
сказали це, у небі зразу ясно-ясно заблищали зірки. Юнаки 
побачили їх і щасливо повернулися додому. Ось з тих пір 
моряки стали сильні й непереможні: бо матері віддали їм усе 
найкраще, що мали самі. 

***** 
А ще треба знати, що Нептун був братом Юпітера й Плу-

тона. Після перемоги над своїм батьком Сатурном три брати 
розділили світ на три частини: Юпітер взяв собі небо, Плутон 
став володарем підземного миру, а Нептун почав командувати 
морем. У моменти гніву Нептун породжував шторми й землет-
руси. Він був досить запальний, і зображувався із тризубцем у 
руках, завжди готовий дати волю своєї люті.  
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Найвіддалений карлик. З’ясувалось, 
що Плутон – найменш вивчена пла-
нета Сонячної системи. Плутон най-
віддаленіша від Сонця планета нашої 
системи. Намагатися побачити Плу-
тон з Землі - те саме, що намагатися  
роздивитися волоський горіх з відста-
ні 50 км. На Плутоні настільки темно, 
що, потрапивши на нього, ми могли б 

споглядати зоряне небо... цілий день. Сонце з його поверхні 
здається невеликою точкою на небі. Слово «карлик» весь час 
буде поряд Плутоном, хоча донедавна він вважався повно-
правною планетою Сонячної системи. Якщо масу Землі розді-
лити на 5 однакових частин, то маса Плутона буде найменшою 
від маси однієї такої частини. В той же час це найбільший відо-
мий об'єкт поясу Койпера. Спочатку, після виявлення в 1930 р., 
вчені вважали Плутон дев'ятою планетою, а у 2006 р. з прий-
няттям формального визначення планети, віднесли його до 
карликових планет. Далі з’ясувалось, що дев’ята планета тео-
ретично є і вона функціонує за межами Плутона.  

Після відкриття планети, почали придумувати їй назву, 
варіанти - надходити із усього миру. Констанція Лоуэлл запро-
понувала назвати «Зевс», потім дала ім'я свого чоловіка «Пер-
сиваль». Всі пропозиції були зігноровані. Ім'я «Плутон» запро-
понувала Венеція Берні 11 річна школярка з Оксфорда. Вона 
цікавилася не тільки астрономією, але й класичною міфоло-
гією, і вирішила, що давньоримський варіант грецького бога 
підземного царства - підходить для темної й холодної планети. 
Її дід Фолконер Мейдан працював у Бодліанській бібліотеці 
Оксфордського університету, там він прочитав про відкриття 
планети в «Таймс» і за сніданком розповів про це онуці. Потім 
її пропозицію він передав професорові Герберту Тернеру, той 
зателеграфував своїм колегам, так з’явилась назва Плутон. 

***** 
Для порівняння. З 1724 року діє градус Фаренгейта. 
Як приклад, кімнатна температура дорівнює 21о(С),  
Цельсія або 70о по Фаренгейту (F). Температура за-
мерзання води значиться 0о по Цельсію, або -32 по 
Фаренгейту. Кипіння води по Фаренгейту +212° F. 
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Плутон має діаметр приблизно 3000 кілометрів. Крихітний 
Плутон покритий товстим льодом, де температура опускається 
до - 2000С. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Зе-
млі і в кілька разів міцніше сталі. Один рік на Плутоні триває 
248 земних років. Це означає, що в той час як Плутон робить 
всього один повний оборот навколо Сонця, Земля встигає зро-
бити 248. В астрології «злісний карлик» Плутон означає крах, 
смерть й одночасне відродження. 

***** 
Вставка. Коли мова йде про вимір темпе- 
ратури на Плутоні, то тут потрібно пра-
цювати із системою Кельвіна. Нуль по 
Кельвіну - це абсолютний нуль температу- 
ри і дорівнює -2730 по Цельсію. Температу-
ра поверхні Плутона, у порівнянні, може 
варіюватися від 33 градусів Кельвіна (-240 

градусів по Цельсію або -400 градусів по Фаренгейту) - до 55 
градусів по К., це (-2180 по Цельсію або -3600 по Фаренгейту). 
Середня ж температура в атмосфері звичайно дорівнює 44 
Кельвінам (-229 по Цельсію або -380 по Фаренгейту). 

***** 
У Плутона помірний ексцентриситет орбіти з нахилом 170 

до площини екліптики, і він, то наближається до Сонця на від-
стань 29,6 а. о., стаючи до нього ближче Нептуна, то віддаляє-
ться на 49,3 а. о. Відстань Плутона від Сонця може значно змі-
нюватися. Коли планета наближається до Сонця, лід на її по-
верхні починає танути, атмосфера стає значно більшою. Коли 
планета починає віддалятися від Сонця, вода знову замерзає, і 
атмосфера планети зменшується. Відповідно, й температура 
поверхні коливається і росте з висотою (30-150 на 1 км.), це 
результат парникового ефекту, викликаного метаном. 

Цікаво, що Плутон перебуває з Нептуном в орбітальному 
резонансі 3:2 - на кожні три обороти Нептуна навколо Сонця 
доводиться два обороти Плутона. Весь цикл займає близько 
495 років. Плутон настільки віддалений від Сонця, що йому 
потрібно цілих 248 земних років, щоб здійснити один виток. А 
доба на Плутоні триває цілих 6 земних. Сила тяжіння на пла-
неті настільки мала, що людина, яка важить на Землі 45 кг, на 
Плутоні важитиме лише 2 кг.  
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Відповідно до міфології. Аїд у греків, (а 
у римлян Плутон), це Бог підземного 
царства. А ще Плутон - бог, який спо-
чатку переміг Титанів, а потім став 
правителем підземного світу. Тож да-
вайте розглянемо Бога Аїда (Гадеса, 
Плутона - «невидимих і жахливих»). Аїд 
син Кроноса і Реї, брат Зевса, Посейдо-
на, Гери, Деметри і Гестії. Ви вже знає-
те, як при розподілі світу, після повер-
ження батька, Зевс, забрав собі підне-
бісся, Посейдон - море, а Аїд (Плутон) - 
підземне царство. Планетою Земля 

брати домовилися правити разом. У  Аїда є інше ім’я – Полі-
дегмон «одержувач безлічі дарів», що пов’язано із незлічен-
ними тінями померлих, які мешкають у його володіннях. 
Посланець Богів - Гермес супроводжував душі померлих до 
паромника Харону, який перевозив через підземну річку Стікс 
лише тих, хто мав плату за переправу. Вхід до підземного 
царство мертвих охороняв трьохголовий пес Кербер (Цер-
бер), і не дозволяв нікому повернутися до світу живих. 

Подібно до давніх єгиптян, греки вважали, що царство 
мертвих розташовано у надрах Землі, а вхід до нього - на 
крайньому заході (захід - символ вмирання), за річкою Океан, 
що омиває Землю. Найпопулярніший міф про Аїда пов’язаний 
із викраданням ним Персефони, доньки Зевса і Богині родю-
чості Деметри. Зевс обіцяв Аїду свою красуню-доньку, не 
спитавши згоди її матері. Коли Аїд силоміць забрав наречену, 
Деметра від горя ледве не позбулася розуму, забула про свої 
обов’язки і Землю охопив голод. Суперечку Аїда і Деметри з 
приводу долі Персефони вирішив Зевс. Дві третини року вона 
зобов’язана проводити з матір’ю і одну третину з чоловіком. 
Так виникло чергування пор року: літо, весна, зима та осінь. 

Тож не дивно, що один супутник Плутона був названий 
«Харон» на честь перевізника душ померлих. Легенди про 
Плутона є частиною його впливу, спрямованого на продук-
тивне переродження, відновлення й трансформацію. Багато 
древніх народів уважали Плутона «Богом Смерті» у зв'язку з 
тим, що він був правителем підземного світу. 



 189 

Загадкова дев’ята планета. 20 січ-
ня 2016 року астрономи з Каліфор-
нійського технологічного інституту 
Костянтин Батигін і Майкл Браун по-
відомили про можливу дев'яту пла-
нету на окраїні Сонячної системи, за 
межами орбіти Плутона. Планета 
приблизно в десять разів масивніша, 

ніж Земля, віддалена від Сонця у 20 разів далі, ніж Нептун (90 
мільярдів кілометрів), і робить оберт навколо Сонця за 10000 -
20000 років. На думку Майкла Брауна, ймовірність того, що ця 
планета реально існує 90 %. Поки що вчені називають цю гіпо-
тетичну планету просто «Дев'ята планета». Припущення про 
існування дев'ятої планети виникло на основі особливостей ру-
ху тих об'єктів, що ніколи не зближуються з Сонцем тісніше за 
Нептун. Вчені запропонували гіпотезу, що це є результатом 
гравітаційного впливу невідомої планети (ефект Лідова-Козаї). 
Масу дев'ятої планети оцінюють у 5-15 земних мас. 

Враховуючи те, що вчені знають, як сформувалася Соня-
чна система, нова (дев’ята) планета добре відома нашій зірці. 
Раніше вона була наближена до Сонця, але згодом її виштовх-
нули за межі Сонячної системи наші планети-гіганти. Чим далі 
від Сонця, тим холодніші планети. Оскільки зірки Чумацького 
Шляху утворюють фон, знайти подібну планету можна, але 
важко. Є припущення, що «Дев'ята планета», перебуваючи на 
орбіті іншої зірки, була притягнута нашим Сонцем. Вчені дума-
ють, що Дев'ята планета може «викинути» (вибити) з Сонячної 
системи, якогось газового гіганта (Нептун або Уран). 

***** 
Легенда про загадкову планету. На небі крім та-
ких планет як Земля, Юпітер, Марс, Венера існує 
ще дуже багато маленьких планет, яких й у  те-
лескоп дуже важко розглянути. На одній з таких 
планет жив маленький хлопчик, у нього було 
всього одна розвага - він любувався заходом Сон-
ця. На його маленькій планеті завжди росли про-
сті, скромні квіти - у них було багато пелюстків. 
Ранком вони розкривалися, а ввечері закривались. 
Хлопчик дбав про квіти, розмовляв з ними, як з 
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живими. Але з часом він захотів інших розваг і вирішив манд-
рувати разом з перелітними птахами в надії зустріти собі 
друга на одній із маленьких планет. Довго мандрував по най-
ближчих планетах. На одній планеті жив король - він всім від-
давав накази, не маючи власних друзів, на другий - ділова лю-
дина - вічно чимсь зайнята, на третій планеті жив древній 
старий дідуган, який весь час писав товсті книги і не міг 
бути йому другом. Остання планета, яку він відвідав була 
Земля, де було багато людей. Саме там він і зустрів друга, 
про якого мріяв все життя - вони бігали, грали в ігри, весе-
лилися, майстрували різні іграшки, щодня бовтали про різні 
нісенітниці. Хлопчикові дуже сподобалося на Землі і вирішив 
він не повертатись на свою далеку, дев’яту планету. Тим 
паче у нього там не було друзів. Залишився жити на планеті 
Земля, де згодом у щасті створив власну сім’ю.  

***** 
Таємничий пояс Койпера. Ми нев-
довзі про нього вже згадували, як 
про великий пояс уламків, подібним 
до поясу астероїдів, що складається 
переважно з льоду. До 2005 р. було 
відомо понад 800 об'єктів поясу 
Койпера. Міжнародний Астрономіч-
ний Союз рекомендує називати його 
об'єкти «транснептуновими», це від-
повідає їх розташуванню в Сонячній 

системі та не пов'язано з науковими гіпотезами минулого. Про-
стягається між 30 і 55 а. о. від Сонця. Складений переважно 
малими тілами Сонячної системи, але багато з найбільших 
об'єктів поясу Койпера, такі як Квавар, Варуна і Орк, можуть 
бути пере класифіковані в карликові планети після уточнення 
їхніх параметрів. За оцінками, понад 100 000 об'єктів поясу 
Койпера мають діаметр понад 50 км., але повна маса поясу 
дорівнює лише одній десятій чи навіть одній сотій маси Землі. 
Багато об'єктів поясу мають численних супутників. Пояс Кой-
пера весь час підносить все нові і нові сюрпризи. Відкрито 
умовну «десяту» планету, а тепер на підході «одинадцята», а 
там десь блукає «п'ятнадцята». З'ясовується, що за Плутоном 
таких об'єктів можуть бути мільярди! Причому самих різних 



 191 

розмірів. Наприклад, Планета X; Нібіру; Глорія; Немезида; Ква-
вар і таке інше. Імовірною масою від астероїдів в кілька сотні 
кілометрів – і до об'єктів розміром з нашу Землю. Що ж це за 
загадковий пояс Койпера?  

Виявляється, межі Сонячної системи набагато ширше, ніж 
передбачалося раніше. За останніми вивченим даними амери-
канські вчені заявили, що в нашій Сонячній системі знаходять-
ся не тільки вищезгадані класичні планети, а й тисячі інших. Ми 
не помилились, не об'єктів, а саме невідомих планет. На думку 
вчених, на околицях нашої системи обертаються об'єкти, серед 
яких можуть бути і планети, порівнянні розмірами із Землею, а 
то й більше. Так хто ж такий Койпер?  

Повернемося трохи в історію, як ви знає-
те, в 1930 році за планетою Нептун була 
виявлена ще одна планета Плутон. З тих 
пір було прийнято вважати, що Сонячна 
система складається з дев'яти планет та 
їх супутників, астероїдів і комет. Згодом 
Плутона «виключили» із списку планет і 
їх залишилось вісім штук. Однак давно 
висловлювалося припущення, що Соняч-
на система цим себе не вичерпує. У 1949 
році два астронома, англієць Кеннет 
Еджворт і американець Джерард Койпер, 
припустили, що за орбітою Нептуна і 

Плутона, приблизно на відстані 35-50 а.о. від Сонця повинен 
бути «пояс» з різних об'єктів. Звідки, можливо і прилітають до 
нас комети і астероїди. До 1978 року не вдалося виявити жод-
ного об'єкта, крім супутника Плутона – Харона, про який ми зга-
дували раніше. І ось у 1992 році був відкритий перший об'єкт 
пояса Койпера, діаметром 280 км, позначений 1992QB1. Але це 
був тільки початок. Незабаром після цього відкриття посипали-
ся як з рогу достатку. Так, до 2000 року було виявлено вже 270 
подібних об'єктів. На сьогоднішній день в поясі Койпера налі-
чується більше 70 тисяч об'єктів діаметром більше 100 км. 

Пояс Койпера сильно вплинув на розуміння походження й 
динаміку Сонячної системи. До цього Сонячна система була 
схожа на годинник: де стабільний набір планет, що оберталися 
навколо Сонця, були передбачуваними, де все крутилось один 
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за одним. Після виявлення пояса Койпера, а особливо резо-
нансних об'єктів, через які йде міграція планет, з'явилися нез-
вичайні можливості самої Сонячної системи. Наприклад, в 
результаті взаємодій між Юпітером і Сатурном, (вони пройшли 
через резонанс один до одного), відбулися міграції різних пла-
нет. А це значить, що в минулому нашу Сонячну систему «тря-
сло» і відбулися різні хаотичні процеси. У деяких комп’ютерних 
моделях втрата 99,9% об'єктів пояса Койпера могла відбутися 
в результаті сильного струсу Сонячної системи.  

Розуміння того, що структура пояса Койпера залежить від 
міграції планет, змінило напрямок досліджень Сонячної систе-
ми. Особливості, які не були очікувані й котрі ніхто не пророку-
вав, виявилися дивно важливими для розуміння нашого місця в 
цій системі. Вплив пояса Койпера на вивчення Сонячної систе-
ми її еволюції і формування був величезним. Наше розуміння 
походження архітектури Сонячної системи сильно відрізняєть-
ся від того, що ми думали раніше. І тепер ми розуміємо, що на-
ша Сонячна система працює далеко не як злагоджений меха-
нізм. З усього викладеного, вийшло, що загальна маса поясу 
Койпера в сотні разів перевищує масу поясу астероїдів. За різ-
ними оцінками, у поясі має бути від 35 тис. - до 70 тис. тіл із 
діаметром понад 100 км, у той час як у головному поясі асте-
роїдів таких налічується не більше ніж 200. Втім, вважається, 
що маса об'єктів хмари Оорта має бути ще більшою. 

Загадкова хмара Оорта – гіпо-
тетична область Сонячної систе-
ми, що є джерелом комет з дов-
гим періодом обертання. Безпо-
середніми спостереженнями 
існування хмари Оорта не підт-
верджено, однак численні неп-
рямі факти вказують на її існу-
вання. Хмара Оорта починається 
далеко за орбітою Плутона. Її зо-
внішні межі, за одними оцінками, 

знаходяться в одному світловому році від Сонця - це чверть 
шляху до Проксими Центавра, найближчої до нас зірки в зоря-
ній системі Альфа Центавра. По інших - на півдорозі, це 0,5 с.р. 
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Для того, щоб комети вилітали з хмари Оорта і спрямовували-
ся у всередину Сонячної системи, потрібна відчутна гра віта-
ційна дія. Вважалося, що його створює Юпітер  та  навколишні  
зірки і галактики. 

Вперше ідею існування такої хмари висунув естонський 
астроном Ернст Епік 1932 року, а потім вона теоретично роз-
роблялася нідерландським астрофізиком Яном Оортом у 1950-
х роках, на честь якого отримала назву «хмара Оорта». При-
пускають, що вона поділяється дві окремі області: зовнішню 
(сферичну) хмару Оорта і внутрішню хмару Оорта в формі ди-
ску. Об'єкти в хмарі Оорта значною мірою складаються з водя-
них, аміачних і метанових льодів. Астрономи вважають, що 
об'єкти хмари Оорта сформувалися ближче до Сонця і були 
розсіяні далеко в космос під гравітаційним впливом планет-
гігантів на ранньому етапі розвитку Сонячної системи. 

Зовнішня частина хмари Оорта є приблизною межею Со-
нячної системи, і легко може піддаватися впливу гравітаційних 
сил як зір, що проходять неподалік, так і самої Галактики. Ці 
сили іноді змушують комети прямувати до центральної частини 
Сонячної системи. Короткоперіодичні комети, судячи з їх орбіт, 
можуть походити не лише з розсіяного диску, а й з самої хмари 
Оорта. Хоча об'єкти з поясу Койпера та більш віддаленого роз-
сіяного диску спостерігалися і вимірювалися й надалі, але на 
2016 рік ми знаємо чотири: Седна; 2000 CR105; 2006 SQ372 та 
2008 KV42. Тож тепер ви будете досліджувати Всесвіт. 

Екзопланети у нескінченому Всесвіті.  
Екзопланета (поза, ззовні), це планета, 
що обертається навколо іншої зірки або 
дрейфує космічним простором, тобто 
не належить до певної планетарної сис-
теми. Загальна кількість екзопланет у 
нашій галактиці може сягати сотень міль-
ярдів, якщо не рахувати «планети-сиро-
ти», яких у Чумацькому Шляху вірогідно 
існує до трильйона. У 21 ст. такі планети 

почали відкривати завдяки вдосконаленими методами, часто-
густо на межі можливостей. Звичних орбітальних планет ймо-
вірно від 100 мільярдів, з них імовірно «землеподібних» від 5 
до 20 мільярдів. Станом на кінець 2016 року встановлено існу-



 194 

вання більше 1900 екзопланет у 1202 планетних системах. 
Достатньо великі екзопланети формуються поза зірками і нав-
коло себе формують супутники і планети земного типу. 

Світи виникають і зникають: багато тіл усіх видів і форм 
нескінченно рухаються в просторі, зближаючись одне з одним 
та беручи участь в окремому вирі, в якому вони зіштовхуються 
й розходяться, розділяючись, повторюючи увесь шлях знову. 
Існують незліченні світи, є подібні до нашого, і відмінні від ньо-
го. Коли число атомів нескінченне, як уже було доведено, то не 
існує жодної перепони тому, що й число світів нескінченне.  

Виходить, що Всесвіт нескінченний. Він не має і не може 
мати єдиного центру. Зірки - це інші сонця, віднесені від нас на 
величезні відстані. У небі незліченна кількість зірочок, сузір'я, 
планет й комет. Отож, окрім видних небесних світил є ще бага-
то космічних об'єктів, невідомих нам. Навколо інших зірок (як 
наше Сонце), теж обертаються планетні системи, подібні до 
нашої. Планети, на відміну від зірок, сяють не своїм, а відбитим 
світлом. Сонце, як і планети, обертаються навколо осі, загаль-
ний рух є законом Всесвіту. Тож світи, планети і різні сонця, не 
тільки у Чумацькому Шляху, перебувають у вічних зміні й пос-
тупі, народжуються й помирають. Змінюється й поверхня Землі, 
за великі проміжки моря перетворюються на океани, а конти-
ненти зближаються і розходяться, зникають у воді і знов з’явля-
ються в іншому місці. Ми припускаємо, що життя є не лише на 
планеті Земля, воно поширене у Всесвіті, форми його до без 
кінця різноманітні, так само багатоманітні умови для його ство-
рення на різних планетах. Там де виникло життя, неминуче 
породжується і розум, причому розумні істоти інших планет 
зовсім не повинні скидатися на людей, адже Всесвіт нескінчен-
ний, і в ньому є місце для всіх форм буття. 

На питання, чи одні чи ми у Всесвіті? Відповідь проста, 
якщо на настільки мізерно малій планеті Земля, такий великий і 
різноманітний світ живих організмів, то невже подібного, немає 
на інших планетах? Звичайно ж є. У Всесвіті мільярди галактик, 
у яких мільярди зірок, кожна з яких утворить свою систему, 
подібно нашої сонячної. Якщо навіть представити, що 0,001%  
всіх планет у Всесвіті має життя, то ця величезна кількість 
різних цивілізацій. Можливо й інші цивілізації задаються питан-
ням про те, чи не самотні вони, на своїй планеті.  
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Новини  в  один  рядок 
Ясної літньої ночі, дивлячись у зо-
ряне небо, людина мимоволі завми-
рає перед величчю та красою Кос-
мосу. Справжня глибина неба дос-
тупна людині саме вночі, коли нез-
ліченні розсипи зірок, загадкові і 
далекі, сяють у темряві. З давніх-
давен людина намагалася виясни-
ти, що там за хмарами, чому сяють 
зірки, чому вони падають з неба. 

Світ над головою людини поставав величезним і вимагав вив-
чення. Більшість древніх вважали Космос за божество, буду-
вали гіпотези про те, який він, цей небесний світ. Вони нама-
галися пояснити небесний устрій таким же чином, як і земний. 
Вони наділяли людським якостями небесні тіла, їм здавалося, 
що все на світі крутиться навколо Землі. 

Тож зараз нам видаються смішними версії про «плоску» 
землю, черепаху та трьох слонів і таке інше. Сьогодні ми знає-
мо і про місце нашої Землі у Сонячній системі, і про всі її пла-
нети. Вчені-астрономи можуть зазирнути на мільйони світових 
років у Всесвіт, знають звідки беруться комети та метеорити. 
Для нас вже не секрет, як утворюються зірки й планети та як 
вони вмирають. А на закінчення цієї глави ми надаємо коротку 
інформацію що до об’єктів нашої Сонячної системи: 

••• У день на Землю падає приблизно 27 тонн космічного 
пилу. За рік набирається 10 000 тонн, який осідає на планеті. 

••• Повне сонячне затемнення за тривалістю не переви-
щує 7,5 хвилин. А тривалість повного місячного затемнення не 
перевищує 104 хвилини. 

••• Найвища температура на Місяці становить +117 граду-
сів Цельсія, а найнижча дорівнює -173 градуси. 

••• Щороку тільки в нашій галактиці з'являється близько 
сорока нових зірок.  

••• Якщо подивитися з Землі на найдальшу видиму зірку, 
то ми побачимо її стан на 4 мільярди років тому. Саме стільки 
часу потрібно світлу, щоб дійти від тієї зірки - до нашої планети. 
Адже швидкість світла становить більше 300 000 км/сек! 
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••• Висота найбільшої гори на Місяці дорівнює 11 500 м.  
••• Маса Сонця становить 99.86% від маси всієї Сонячної 

системи, решту 0.14% припадають на планети і астероїди. 
••• Магнітне поле Юпітера настільки потужне, що щодня 

збагачує магнітне поле нашої планети мільярдами Ватт. 
••• Найбільший басейн Сонячної системи, що утворився в 

результаті зіткнення з космічним об'єктом, знаходиться на 
Меркурії. Це «Калоріс», діаметр якого становить 1,550 км. 
Зіткнення було настільки сильним, що ударна хвиля пройшла 
по всій планеті, кардинально змінивши її зовнішній вигляд. 

••• Сонячна речовина розміром з головку булавки, помі-
щена в атмосферу нашої планети, почне з неймовірною швид-
кістю поглинати кисень і за секунди знищить все живе в радіусі 
160 кілометрів. 

••• Марсіанський вулкан «Олімп» є найбільшим в Сонячній 
системі. Його протяжність більше 600 км, а висота 27 км, у той 
час як висота найвищої точки на нашій планеті - Еверест, дося-
гає всього 8,8 км. 

••• Вибух (спалах) наднової зірки супроводжується виді-
ленням гігантської кількості енергії. У перші 10 секунд вибуху 
зірка виробляє більше енергії, ніж Сонце за 10 мільярдів років, і 
за короткий період часу віддає більше енергії, ніж усі об'єкти в 
галактиці разом узяті. Яскравість таких зірок з легкістю зать-
марює світність галактик, в яких вони спалахнули. 

••• Крихітні нейтронні зірки, чий діаметр не перевищує і 10 
км, важать як Сонце. Сила тяжіння на цих астрономічних об'єк-
тах надзвичайно висока і якщо, гіпотетично, на ній висадиться 
астронавт, то його вага буде приблизно на 1 мільйон тонн. 

••• 5 лютого 1843 астрономи виявили комету, 
якій дали ім'я «Велика». Пролітаючи поруч із 
Землею, вона розділила небо надвоє своїм 
хвостом, довжиною 800 млн. кілометрів. 
••• Хвіст який тягнувся за «Великою Кометою» 
земляни спостерігали більше місяця, поки 19 
квітня 1843 року, він повністю не зник з небо-
схилу. 

••• Зігріваюча нас зараз енергія сонячних  променів  заро- 
дилася в ядрі Сонця більше 30 000 мільйонів років тому, біль-
ша частина цього часу знадобилася їй на подолання щільної 
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оболонки небесного світила і всього 8 хв, щоб досягти поверхні 
нашої планети. 

••• Більшість важких елементів, що містяться у нашому 
організмі (таких як кальцій, залізо і вуглець), є побічними про-
дуктами вибуху групи наднових зірок, який поклав початок 
формуванню Сонячної системи. 

••• Дослідники з Гарвардського університету встановили, 
що 0,67% всіх гірських порід на Землі мають марсіанське 
походження. 

••• На супутнику Сатурна – «Іо» зафіксовано ~ 400 діючих 
вулканів. Швидкість викидів сірки та діоксиду сірки при вивер-
женні може перевищувати 1 км /с, а висота потоків досягає 500-
кілометрової позначки. 

••• Всупереч поширеній думці, Космос - це не 
повний вакуум, але досить близький до нього, 
тому що на 88 галонів космічної матерії дово-
диться 1 атом, (а як ми знаємо, у вакуумі не-
має ні атомів, ні молекул). 
••• Венера, це єдина  планета Сонячної  систе- 

ми, яка обертається проти годинникової стрілки. Цьому існує 
декілька теоретичних обґрунтувань. Деякі астрономи впевнені, 
що така доля спіткає всі планети з щільною атмосферою, яка 
спочатку уповільнює, а потім закручує небесне тіло у зворотний 
від первісного обертання бік, інші ж припускають, що причиною 
послужило падіння на поверхню Венери групи великих асте-
роїдів. 

••• З початку 1957 (рік запуску першого штучного супут-
ника «Супутник-1») людство встигло в прямому сенсі слова 
засіяти орбіту нашої планети різноманітними супутниками й 
уламками, однак лише одному з них пощастило повторити 
«долю Титаніка». У 1993 році супутник «Олімп», був знищений 
в результаті зіткнення з астероїдом. 

••• Найбільшим метеоритом який впав на Землю  вважає-
ться 2,7 метровий «Гоба», виявлений в Намібії. Метеорит ва-
жить 60 тонн і на 86% складається з заліза, що робить його 
найбільшим шматком заліза природного походження на Землі. 

••• Крихітний Плутон вважається найхолоднішою плане-
тою Сонячної системи. Його поверхню покриває товстий лід, а 
температура опускається до - 200°С.  
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Зміни,  які  нас  чекають  попереду 
Почнемо з наукових гіпотез. 540 мільйонів 
років тому в нашу планету врізалося не-
велике небесне тіло, яке викликало нахил 
земної осі. Наша планета мало не впала 
на бік. Через це на полюсах встановився 
помірний клімат і настали «піврічні дні», а 
на екваторі стало значно холодніше. Пра-
вдоподібне зіткнення сталося через  міль-
йони років після того, як на нашу планету 
налетів астероїд розміром майже з Марс, 

внаслідок від Землі  відколовся великий шматок і перетворив-
ся на наш супутник – Місяць, (за іншими тлумаченням це була 
планета Тейя, яка існувала на зорі Сонячної системи на тій же 
орбіті, що й Земля). На Землі почали відбуватися дивні зміни. 
До того моменту пори року ділилися лише на зиму та літо, які 
різко змінювали одна одну, а поверхню планети населяли ли-
ше найпростіші одноклітинні організми.  

Як показують результати безліч наукових досліджень, 
планета, яку ми називаємо Земля, з'явилася під впливом 
гігантських космічних зіткнень. Вік Землі становить приблизно 
одну третину віку Всесвіту. За цей проміжок часу відбулась 
величезна кількість біологічних та геологічних змін. Метеорити 
та астероїди  постійно бомбардували її на ранніх етапах історії 
і вплинули на те, як вона виглядає сьогодні. Згодом такі кос-
мічні бомбардування припинилися, що дало змогу планеті охо-
лонути й утворити тверду кору. Послідовність подій історії Зем-
лі як планети ви знайдете в шкільних підручниках. Точний час 
утворення Землі мало відомий і різні моделі дають розбіжності 
від кількох мільйонів - до 100 млн років, навіть сьогодні точний 
вік планети важко визначити. Історія життя на Землі почалася 
від часу появи першої живої істоти — 3,7 млрд років тому — і 
триває досі. Подібність між усіма організмами вказує на наяв-
ність спільного предка, від якого походить решта живих істот. 

Сьогодні вісь Землі хоч і нестабільна, але все-таки не 
лежить на боці: її нахил складає близько 23,5 градусу. До 
такого стану планету призвело ще одне зіткнення, що трапи-
лося 570 мільйонів років тому. Докази - наявність так званої 
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ізотопної аномалії, яка присутня у всіх породах, вік яких ста-
новить близько 580 млн років. Ці аномалії вказують на значну 
зміну атмосфери та океанів, які сталися пізніше, і стали каталі-
затором до виникнення тваринного життя. Учені в усьому світі 
визнають, що ця порода (камені) дещо незвичайні, але вони не 
можуть поки що пояснити чому. 

***** 
Вставка. За розрахунками вчених, перший розкол 
Землі повинен був відбутися близько 4 мільярдів 
років тому, але хтось (або щось) цьому завадив. 
***** 

Із шкільної програми ви дізналися, що Земля обертається 
навколо Сонця, а Сонце - це гаряча куля газу, а ще ми живемо 
в галактиці Чумацький Шлях. Деякі з нас добре знають сузір'я 
неба або фази Місяця. Однак настане день, космос зміниться і 
ці зміни вплинуть на нашу планету. Вже сьогодні є серйозні заг-
рози, з якими може зіткнутися людська цивілізація в майбут-
ньому. Вони включають, як і існуючі сьогодні загрози, так і по-
тенційні. Ми хочемо, щоб людство задумалося і зробило що-
небудь для виправлення ситуації, поки ще є час, щоб знайти 
можливі способи вирішення проблем. Тому будьте готові. 

1). І так почнемо: Смерть Сонця. Ілля Хель стверджує: - 
Зірки подібні до живих істот: вони народжуються, живуть, а 
потім помирають. Наше Сонце не виняток. Одного разу, міні-
мум через 5 мільярдів років, наша дорогоцінна зірка - Сонце 
помре, прийміть це як факт. Кожна зірка вмирає, коли у неї 
закінчується «паливо». Під час життя зірок в них проходить 
ядерний синтез. Зірка бере водень в своєму ядрі, розігріває 
його до екстремальних температур і перетворює в гелій. Потім, 
коли зірка використовує весь свій водень, вона стає супер чер-
воною (червоним гігантом). Зовнішні шари охолоджуються і 
розширюються, а ядро, тепер складається з гелію, нагрівається 
і спалює гелій - в вуглець. З цього моменту процес може йти 
декількома різними способами. Якщо це дуже масивна зірка, 
процес термоядерного синтезу буде тривати, сплавляючи 
важчі елементи, поки не дійде до заліза і не вибухне надновою 
планетою-зіркою. А вона в свою чергу залишить після себе 
нейтронну зірку або чорну діру. 

Зірки меншої  маси, як наше Сонце, підуть по  менш  дра- 
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матичному шляху. Вони розширяться в червоних гігантів, але 
не вибухнуть, а викинуть зовнішні шари, залишивши голі ядра. 
Ці залишки ми називаємо білими карликами. Наслідки загибелі 
Сонця просто спопелять Землю. Незважаючи на те, що Сонце 
не вибухне як гігантська хлопавка, розширення просто «з'їсть» 
Меркурій, Венеру і Землю. Коли Земля потрапить в гарячі, що 
розширюються шари Сонця, відбудеться кілька речей.  

По-перше, всі водойми випаруються і розпадуться на 
складові води: водень і кисень. Водень буде втрачено в атмос-
фері, а кисень в землі.  

По-друге, наша атмосфера сильно зміниться. Вона буде 
складатися здебільшого з азоту і двоокису вуглецю. Два цих 
ефекту зроблять планету непридатною для життя. Коротше, 
коли помре Сонце, помремо і ми, якщо вчасно не відлетимо. 

2). Зіткнення галактик. Перш ніж почати 
переживати про загибель Сонця, у нас буде 
ще дещо. Наша галактика Чумацький Шлях, 
не завжди буде нашим будинком. Через 4 мі- 
льярди років, ще до смерті Сонця, галактика 
Чумацький Шлях зіткнеться з найближчої спі-

ральною галактикою Андромеди. Про це вчені дізналися, коли 
вимірювали швидкість Андромеди і зрозуміли, що замість чер-
воного зсуву, або видалення від нас, як передбачалося раніше, 
галактика проходить через синє зміщення. Ці кольори відпові-
дають довжинах хвиль світла, що випромінюється від об'єкта. 
Якщо об'єкт віддаляється від нас, довжини хвиль його світла 
стають довшими, а сам світло - червоним. Синє зміщення від-
бувається рівно навпаки: коли об'єкт наближається, довжини 
хвиль його світла стискаються. Подальші вимірювання і роз-
рахунки дозволили вченим визначити розмір, рух і швидкість 
Андромеди. Виявляється, галактики Чумацький Шлях і Андро-
меда зближуються з величезною швидкістю: 402 000 кілометри 
на годину. 

Що стосується Сонячної системи, переживати нема про 
що. Шанси на те, що наша Сонячна система і саме Сонце 
будуть викинуті або знищені, дуже малі, оскільки зіткнення 
галактик не схоже на звичне нам зіткнення планет, (це не те 
щоб два автомобілі зіткнулися лоб в лоб). Дві галактики будуть 
по спіралі закручуватися між собою, немов тварини в шлюб-
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ному танці, підходячи ближче і ближче. В процесі цього танцю 
першими стикнуться краю галактик. Підуть певні порушення, 
але зміни Сонячної системи і Сонця будуть практично непо-
мітні. В останні стадії злиття всі зірки почнуть належати одному 
з гравітаційних центрів. Нарешті, дві надмасивних чорних діри 
в центрі кожної галактики зіллються, поглинувши навколишню 
матерію. Навколишні новий центр зірки, включаючи Сонце, 
будуть виштовхнуті і сформують еліптичну галактику. Маємо 
надію, що Земля виживе, а Сонце поки ще не помре.  

3). Вибух Бетельгейзе. Цей пункт нашого списку не 
катастрофічний і не виявить серйозного впливу на 
Всесвіт. Однак він повністю змінить наше нічне 
небо. Бетельгейзе - це червоний гігант, червонувате 

світіння якого видно в північній півкулі. Він знаходиться в сузір'ї 
Оріона і є його «правою рукою», тому для спостерігачів зірка 
буде зліва в масивному сузір'ї, відразу над поясом. На відміну 
від нашого Сонця, Бетельгейзе - це масивна зірка, що доживає 
останні дні свого життя. Будучи червоним гігантом, вона спа-
лює гелій в своїй оболонці і вуглець разом з іншими важкими 
елементами - в ядрі. Одного разу ця зірка вибухне надновою 
зіркою. Відбутися це може буквально в будь-яку хвилину, тому 
не «попустіть» момент. 

Бетельгейзе, член галактики Чумацького Шляху, вона 
стала дев'ятою за яскравістю зіркою в нашому небі, тому коли 
вона вибухне, за яскравістю вона буде порівнянна з Місяцем. 
Ніч не тільки стане світлою як день, а й днем її теж можна буде 
спостерігати. Наднова зірка буде видно протягом декількох 
тижнів, поки об'єкт буде розширюватися, досягне максимуму 
світності і потім знову згасне. 

У Чумацькому Шляху не було наднової зірки з 1604 року. 
Саме тоді вчений Йоганн Кеплер побачив наднову зірку, яку 
пізніше назвали в його честь. Останній раз, коли наднова зірка 
значною яскравості була видна нам з Землі, було в 1987 році. 
Наднова за № 1987-А зникла в Великій Магеллановій Хмарі, 
одному з галактичних сусідів Чумацького Шляху. З тих пір було 
багато наднових зірок, але очевидною і добре видною була 
тільки наднова 1600-х років. Її було видно тільки в південній 
півкулі, хоч по яскравості вона була не такою яскравою, як буде 
червоний гігант Бетельгейзе. 
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 Вставка. Червоний гігант – зірка Бетельгейзе, має 
діаметр більший, ніж орбіта руху Землі навколо 

Сонця. Кожен рік близько сорока нових зірок 
з’являється в нашій Галактиці. Близько 27 
тн космічного пилу падає на Землю кожен 

день. За рік більше 10 тис. тн пилу приземляється на Землю. 
***** 
4). Розширення Сонячної системи. Якщо ви думали, що 

запам'ятати порядок 8 або 9 планет в дитячому віці було важко, 
то сьогодні додайте до свого рахунку ще сто. Так, в Сонячній 
системі може бути більше ста об'єктів. Це не означає, що буде 
виявлено більше ста планет, просто визначення планет може 
змінитися так, що включатиме більше ста інших тіл, наприклад 
Місяць і Плутон. На початку року вчені знову почали спереча-
тися про те, що визначає планету, і, як завжди, суперечка роз-
горілася не на жарт. 

Сучасне визначення планети має на увазі тіло з потужною 
гравітацією і власними володіннями. Наприклад, Земля – пла-
нета, тому що вона велика і має власну гравітаційної терито-
рією. Місяць, який сотні років тому вважався планетою, сього-
дні не є планетою, оскільки крутиться навколо Землі, будучи  
другорядною по відношенню до неї. Це визначення було вису-
нуто в 2006 році і в кінцевому підсумку знизило Плутон в ранзі. 
Знову повернулись до «нової» дефініції, яка менше стосується 
гравітації і більше - складу планети. За нею, планетою є будь-
яке тіло, яке досить потужне, щоб мати власну гравітацію, але 
недостатньо потужне, щоб запустити ядерний синтез і згоріти 
подібно зірці. За цим визначенням планетами стануть Місяць, 
супутники Плутона, сам Плутон і інші об'єкти в поясі Койпера. 

Хоча це визначення не робить ніякого фізичного впливу 
на Землю, воно дуже важливо. Тільки уявіть, скільки об'єктів 
доведеться запам'ятовувати дітям в школах, якщо список 
сімейства нашої Сонячної системи буде включати сотні їх. 

5). Знову про дев'яту планету. Замість того щоб дода-
вати сотню планет, учені з Каліфорнії (зовсім недавно) оголо-
сили про можливе відкриття «дев'ятою» планети, що лежить за 
Нептуном. Це гігантське крижане тіло повинно бути в 10 разів 
більшу за Землю і володіти потужним гравітаційним полем. 
Отже, воно буде вписуватися в сучасне визначення гравітацій- 
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ної домінантності, а також і в «нове» визначення за складом. 
Але, вчені поки не бачили цієї планети. Вони навіть не 

знають напевно, чи існує вона. Вся справа в поведінці оточую-
чих цю планету тіл. Орбіти далеких об'єктів поводяться так, 
ніби на них впливає невидима сила. Ця невидима сила цілком 
може бути планетою. А може це загадкова Нібіру? Відомо, що 
загадковій планеті потрібно 36 тисяч років, щоб зробити повне 
коло навколо Сонця. Дослідники впевнені, що вже зараз Нібіру 
рухається у напрямку до Землі. Вплив магнітного поля даної 
планети настільки великий, що просто знищує всі небесні тіла, 
які трапляються на її шляху. Поки що її пошуками займаються 
два телескопа. Чим далі знаходиться об'єкт, тим складніше 
світла Сонця до неї дістатися, тому загадкова, дев’ята планета 
певний час буде дуже темною. Якщо планету знайдуть - і якщо 
це буде планета - вона повністю змінить наше уявлення про 
Сонячну систему. 

6). Втрата Місяця. 
Місяць, вічний ком-
паньйон Землі, що 
знаходиться поруч 
мільярди років, пос-
тупово віддаляєть-
ся від Землі, приб-

лизно на 1,48 дюйма в рік (1 дюйм = 2,54 см). Відбувається це 
внаслідок дії припливних сил. Гравітаційні та приливні сили, які 
Місяць і Земля надають один - одному, викликають тертя. Це 
тертя підштовхує земні припливи в сторону Місяця. Цей пош-
товх намагається привести до прискорення Місяця, але замість 
цього врівноважується. Місяць поступово втрачає енергію і спо-
вільнюється на орбіті, потроху відпливаючи. 

Це невелика зміна може надати багато важливих наслід-
ків для Землі і для людей. Наприклад, зміниться довжина доби. 
Коли Місяць і Земля вперше сформувалися 4,5 мільярда років 
тому, дні були всього 5 годин довжиною. Щороку доба збільшу-
валася на 0,0000152 секунди. Через 250 000 000 років в добі 
буде 25 годин. Відмінні новини для тих, хто не встигає зробити 
все за день, але не дуже - для навколишнього середовища. 

Уповільнення швидкості обертання Землі розгойдає її, 
подібно до того як розгойдується уповільнююся дзига. Це 
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розгойдування сильно вплине на пори року, призведе до потуж-
них стрибків температури, вб'є багато рослин і тварин, які не 
встигнуть адаптуватися. Втім, людям переживати нема про що. 

7). Марсіанські кільця. Знову ж таки, це не саме катаст-
рофічна, але дуже гарна зміна. Просто вона буде неминучою, 
як вибух Бетельгейзе, і ми все побачимо в небі, але в телескоп.  
Тож чекайте, через 70 мільйонів років у Марса будуть кільця. 
Один з марсіанських місяців Фобос рухається в сторону Черво-
ної планети (Марс). Як тільки вона досягне певної точки, граві-
тація Марса зробить своє і розірве Фобос на частини. Уламки 
будуть захоплені орбітою і почнуть кружляти навколо планети, 
сформувавши кільця. Хоча це не сильно вплине на Землю, але 
це хороший привід розчохлити свої телескопи. 

8). Руйнування Сонячної системи. Є невеликий, 
але відчутний шанс, що орбіти чотирьох внутрішніх 
планет стануть абсолютно хаотичними і приведуть 
до руйнівних зіткнень. Все почнеться з орбіти Мер-

курія. По-перше, його орбіта навколо Сонця стане більш ви-
тягнутою (еліпсом). По-друге, його прецесія теж зміниться. 
Вчені встановили, що гравітація Юпітера може захопити Мер-
курій і витягнути планету, потенційно перехопивши Венеру. 
Іншим можливим сценарієм може бути і таке: Меркурій вийде 
за межі орбіти Венери і зіткнеться із Землею. Якщо станеться 
найперше, Земля може бути в порядку. Якщо друге, ми всі  
помремо. Але панікувати не варто. Хоча ці сценарії не можна 
скидати з рахунків, шанси на те, що хоч один з них втілиться, 
дуже малі. Як би там не було, попереду у нас є три мільярди 
років на підготовку і  переліт на іншу планету. 

9). Падіння астероїдів. Однією з версій загибелі диноза-
врів 65 мільйонів років тому на планеті Земля є удар об повер-
хню землі великого астероїда. Дослідники стверджують, що 
астероїди діаметром до 5 км в середньому падають на Землю 
кожні 20 мільйонів років. В результаті такої катастрофи можуть 
загинути всі країни, зміниться клімат і вижити буде неможливо. 
Такому розвитку подій дослідники дають шанс 0,00013%. 

10). Ядро Землі охолоне. Земля - дуже гаряча, але її 
розплавлене ядро остигає, і коли воно досягне певної темпера-
тури, планети більше не стане. В даний час ядро одночасно 
замерзає і плавиться. Коли ядро починає остигати і замерзати, 
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воно виділяє теплову енергію в багату металом область між 
ядром і земною корою, яка називається мантією. Це створює 
конвекцію в мантії, коли тепло піднімається, а холод опускає-
ться. Токи переміщують магнітне залізо, створюючи магнітне 
поле Землі. Хоча це «нормальний» процес, в деяких місцях 
уздовж лінії ядра-мантії енергія мантії повертається в ядро, а ці 
плями плавляться. 

Сьогодні вчені бачать, що ядро одночасно втрачає і набу-
ває тепло, але якщо ядро просто охолоне повністю, ефекти 
будуть руйнівними. Найбільший ефект чекає наше захисне 
магнітне поле. Якщо ядро замерзне, конвекція припиниться, а 
магнітне поле перестане вироблятися. Всім відомо, що магніт-
не поле захищає Землю від небезпек космосу. Без нього, пла-
нета буде відкрита радіоактивним хвилям і палючим сонячним 
вітрам. Хоча це навряд чи станеться, виключати таку подію 
повністю не варто. Іноді краще просто не знати, що станеться. 

11). Великий розрив. Цей сценарій теж 
гіпотетичний, як і охолодження ядра Зе-
млі, але пов'язаний з явищем, яке періо-
дично відбувається. Вчені довели, що 
Всесвіт розширюється і прискорюється. 
Прискорене розширення Всесвіту цілком 

обґрунтоване математичними прогнозами, і один з результатів 
цього розширення проливає світло на не саму приємну долю. 
Так званий Великий Розрив буде протилежністю Великого 
вибуху. В процесі Великого вибуху сформувався Всесвіт і все 
інше. Великий розрив приведе до руйнування всього раніше 
створеного. Відповідно до цієї теорії, чим швидше буде розши-
рення, тим сильніше буде темна енергія. Одного разу сила 
темної енергії досягне точки, після якої інші об'єкти і сили не 
зможуть їй протистояти і будуть розірвані на частини. Вклю-
чаючи планету Земля і людей на ній. Можливо такий розвиток:  
За 1 мільярд років до Великого розриву розпадуться галактики. 
За 60 млн років до Великого розриву почнуть з середини 
розпадатись самі галактики. За 3 місяці до Великого розриву 
наша Сонячна система стане гравітаційно незв'язаною. За 30 
хвилин до Великого розриву зруйнується планета Земля. За 10 
в 9 степені секунд  до кінця - зруйнуються атоми. Далі час при-
пиняє свою дію. Дії Великого розриву залишаються відкритими. 
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Одні загрози, стали результатом техноло-
гічних і життєвих обставин, а інші існують 
ще з часу утворення нашої планети і поя-
ви людства. Зараз розглянемо більш ко-
роткострокові прогнози. Сьогодні Україна 
знаходиться серед першої двадцятки країн 

світу, які найбільше викидають парникових газів в атмосферу. 
Основною причиною зміни клімату є використання викопного 
палива та неефективне споживання енергії, що виробляється. 
Парникові гази, що утворюються внаслідок діяльності людини, 
викликають посилення парникового ефекту. Надмірна кількість 
газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, 
сільського господарства, промисловості та лісових пожеж утри-
мують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи 
йому повертатись до космосу. 

12). Зміна клімату. До 2050 року клімат на Землі зміни-
ться назавжди і станеться це через потепління. В атмосферу 
буде викинуто 55 мільярдів тон вуглецю, що стане причиною 
драматичних змін в кліматі. Це приведе до того, що кліматичну 
систему світу вже не можна буде змінити. В результаті через 
глобальне потепління живі організми, які знаходяться в грунті, 
починають вести себе більш активно, що і призводить до 
викиду вуглецю і, врешті-решт, лише збільшує температуру на 
планеті. Тож попереду нас чекають непередбачувані зміни. 

13). Екологічні катастрофи. Вчені вже давно попереджа-
ють про те, що зникають багато видів тварин і рослин. Наш 
спосіб життя і спосіб життя тварин залежать від складної еко-
системи, і якщо види тварин починають зникати, то це стає 
каталізатором для необоротних процесів, які негативно позна-
чаться на людях у майбутньому. Навіть обмежені територією 
екологічні катастрофи мають загальнопланетарні наслідки. 

В Україні можлива загроза з боку міграції населення з 
інших країн, де буде спостерігатися значене погіршення умов 
проживання внаслідок стрімкої зміни природно-кліматичних 
умов та загроза поширення інфекційних захворювань непри-
таманних Україні (малярія, гарячка Денге тощо). 

14). Загибель глобальної системи. Йдеться про крах 
всесвітньої економічної і політичної систем в результаті прий-
няття неправильних рішень в цих областях, виснаженні ресур-
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сної бази Землі і військових конфліктах. Якщо подібне трапить-
ся в одному куточку Землі, то наслідки торкнуться і іншу час-
тину планети. Дослідники заявляють про загрозу тоталітариз-
му, який може стати реальною загрозою сьогодні. 

15). Супер вулкани. В історії людства мали 
місце масштабні виверження вулканів, які 
стали причиною екологічних та антропоген-
них катастроф. Виверження Везувію призве-
ло до загибелі міста Помпеї і його жителів, а 
3 тис років тому в результаті виверження 
вулкана загинула минойская цивілізація. Су-

пер вулкан зможе викинути в атмосферу стільки попелу, що на 
Землі почнеться зміна клімату, як в результаті ядерного вибу-
ху. Шанс, що таке може статися, становить 0,0001%. Найбіль-
шим на Землі за останні 25 мільйонів років вважають вивер-
ження вулкану Тоба на Суматрі в Індонезії, яке глобально 
вплинуло на атмосферу і клімат нашої планети, його дії приве-
ли до «вулканічної зими». Загалом же за останні 17 млн років 
сталося мінімум 142 виверження вулканів. До числа найнебез-
печніших для нинішнього людства відносять супервулкан у 
національному парку «Єллоустоун» у США. Відомо, що супер-
вулкан у «Єллоустоуні» вивергався з періодом 600 тис. років. 
Оскільки після останнього виверження минуло вже 640 тис. 
років, то є всі підстави очікувати нового катаклізму. 

16). Глобальна пандемія. В останні роки все частіше 
стали тривожитися про причину загибелі людства в результаті 
глобальних епідемій. Свідченням цього можна назвати велику 
кількість померлих людей від пташиного грипу, який почався в 
Азії і поширився по всьому світу. Також варто згадати і про 
SARS в 2003 році та інше. Якщо люди не зможуть впоратися з 
такими інфекційними захворюваннями, то населення планети 
різко скоротиться. Потенційно це можливо, дослідники дають 
шанс в 0,0001%. 

17). Ядерна війна. По всьому світу знаходяться військові 
бази, на яких встановлені системи ядерних ракет, і це незважа-
ючи на те, що країни прагнуть зменшити його кількість на пла-
неті. Напруга відносин між США, КНДР, Росією та інших країн 
за останні роки, посилився кризою в Європі, і це переконує в 
тому, що ядерна війна більш реальна, ніж це було раніше. Як-
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що, хтось один натисне на кнопку, то світ приречений. Тим, хто 
виживе в результаті ядерної атаки, потім не вижити в екологіч-
ній ситуації після ядерного удару. Шанс початку ядерної війни 
становить 0,01%. 

18). Синтетична біологія. З тих пір як людина навчилася 
виробляти хвороботворні мікроорганізми, які потрапляють у 
навколишнє середовище, існує ризик, що це може зіграти злий 
жарт з людством і знищити його та екосистеми. Терористи 
особливо стурбовані питанням використання біологічної зброї. 
Генна інженерія призведе до мутацій і до нездатності нашого 
організму боротися з патогенними мікроорганізмами. Шанс 
розвитку подібних подій – 0,01%. 

19). Невідомі причини. Ми не можемо знати все, і дос-
лідники припускають, що можуть відбутися різні події, які при-
ведуть до загибелі людства. Можливо, це буде атака інопла-
нетної цивілізації, можливо досліди вчених, які приведуть до 
загибелі цивілізації. Наприклад, вплив аерозолів на навколи-
шнє середовище, або інше. У майбутньому можуть відбутися 
невідомі події, які знищать людство і навіть планету. Шанс 
розвитку подібної ситуації оцінюється дослідниками в 0,1%. 

20). Штучний інтелект. Створення складних роботів і 
комп’ютерів, безсумнівно має велике значення для прогресу 
людства, але це може призвести до конфлікту штучного інте-
лекту і людини. Сьогодні людина управляє роботами, але може 
все змінитися. Є військові роботи, які можуть регенерувати на 
загрозу, харчуватися і само відтворюватись, використовуючи 
всі матеріали, що є навколо. 

Останні новини. Згідно з дослідженням вчених, ка-
тастрофа може настати через 1,3 млн років після 
обвалення потоку комет і астероїдів на землю вна-
слідок приходу у гравітаційні межі Сонячної системи 

зірки Gliese 710. Помаранчевий карлик Gliese 710 у 1,7 разів 
легший, в 3,3 рази менший і в 33 рази тьмяніший за Сонце. 
Сьогодні зірка Gliese 710 знаходиться біля 4 млн астрономіч-
них одиниць від Сонця і не становить небезпеку для Землі. 
Однак вже через 1,3 млн років Gliese 710 виявиться лише у 400 
разів далі за орбіту Нептуна. Частина різних комет спрямується 
углиб Сонячної системи. У разі зіткнення Землі хоча б з одним 
із таких небесних тіл, катастрофи уникнути не вдасться. 
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Життя  в  космосі  за  певних  умов 
Нам вже відомо, що Земля утворилася 
близько 4,54 млрд. років тому шляхом 
акреції з протопланетного диску, диско-
подібної маси газу, пилу, уламків які 
залишились від утворення Сонця, котрі 
в подальшому дали початок Сонячній 
системі. Вік Землі становить приблизно 
одну третину віку Всесвіту. За цей про-
міжок часу відбулась величезна кіль-
кість біологічних та геологічних змін. 
Історія життя на Землі почалася від 

часу появи першої живої істоти 3,7 млрд років тому, і триває й 
досі. Подібність між усіма організмами вказує на наявність спі-
льного предка, від якого походить решта живих істот. Майже 
1200 млн років тому з'явились перші водорості, а вже прибли-
зно 450 млн років тому - перші вищі рослини. Безхребетні тва-
рини з'явилися в едіакарійському періоді, а хребетні - виникли 
525 млн років тому під час кембрійського вибуху. 

Під час пермського періоду з великих хребетних тварин 
переважали синапсиди - предки ссавців, але події пермського 
вимирання (251 млн років тому) знищили 96% усіх морських 
видів і 70% наземних видів хребетних, у тому числі й синапси-
дів. У періоді відновлення після цієї катастрофи, архозаври 
стали найбільш поширеними наземними хребетними і витісни-
ли терапсид у середині тріасу. Наприкінці тріасу архозаври 
дали початок динозаврам, які домінували впродовж юрського 
та крейдового періодів. Предки ссавців у той час були невели-
кими комахоїдними тваринами. Після крейдово-палеогенового 
вимирання 65 млн років тому всі динозаври вимерли, залиши-
вши після себе еволюційну гілку, яка пішла від них - птахів. Піс-
ля цього ссавці почали швидко збільшуватися в розмірах і різ-
номанітності, оскільки тепер з ними майже ніхто не конкурував. 
Такі масові вимирання, можливо, прискорювали еволюцію, на-
даючи можливість новим групам організмів до диверсифікації. 

Викопні рештки показують, що квіткові рослини з'явилися 
в ранньому крейдовому періоді (130 млн років тому) і, допомо-
гли еволюціонувати запилюючим комахам. Велика кількість  
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комах з'явилися приблизно в той же час, що й квіткові рослини. 
Хоча перші займають лише невелику частину «родоводу» 
комах, нині вони становлять більше половини їхньої загальної 
кількості. Ось приблизно так утворювалось життя на Землі. 

Вчені кажуть: - Люди належать до приматів, які почали 
ходити вертикально 6 млн років тому. Про походження людсь-
ких рас на планеті Земля (різні теорії), ми з вами вже розгля-
дали. Ще в стародавні часи люди здогадувалися, що Земля 
має форму кулі. Ми не помічали раніше і не помічаємо зараз 
того, що Земля обертається, оскільки обертаємося разом із 
нею, як і все, що розташоване на земній поверхні (моря і ліси, 
океани і гори, будівлі тощо). Обертається навіть повітря, яке 
оточує Землю. Нам здається, що Сонце, Місяць та різні зірки 
рухаються по небу зі сходу - на захід, але насправді це Земля 
обертається навколо своєї осі із заходу - на схід. Сонячні про-
мені одночасно освітлюють тільки один її бік. На тій частині 
Землі, куди потрапляє сонячне світло, буде день, а там, куди 
воно не потрапляє - ніч. Тільки поблизу полюсів немає зви-
чайного поділу часу на дні і ночі, адже там близько півроку 
Сонце не опускається за горизонт і таку ж кількість часу не 
сходить. Земля рухається не тільки навколо своєї осі, а й 

навколо Сонця.  
Один повний оберт навколо Сонця Земля 
робить приблизно за 365 діб і 6-ть годин. 
Шлях, який Земля проходить, обертаю-
чись навколо Сонця, називають орбітою. 
Швидкість руху Землі становить прибли-
зно 30 км/с. Саме за такої швидкості вона 
притягується силою тяжіння до Сонця. 
Якби швидкість Землі зменшилася, то во-
на почала б падати на Сонце. А в разі збі-

льшення її швидкості Сонце не втримало б Землю. Люди швид-
ко звикли до того, що у нас є така планета з гарною природою.  
Саме спілкування з природою, навіть просто її сприймання, 
дарує нам радість. Чому? Мабуть, тому, що природа - це неви-
черпне джерело краси, яка не може залишити байдужою навіть 
найчерствішу людину. Краплини ранкової роси можуть сяяти, 
прекрасніше, ніж коштовне каміння. Тендітна травинка, що впе-
рто пробивається крізь сірий асфальт до світла, безодня нічно-
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го зоряного неба, ласкаве чи сердите море, громаддя гір, 
ширяння орла або політ бджоли, нічні співи солов’я або вигин 
лебединої шиї - все це несе в собі невичерпний заряд краси. 

Маючи таку нагоду, дід Опанас попросив старшу онуку 
висказати свою думку. Тетяна, трохи подумала і сказала: - 
Діду, ти маєш слушну думку, я вважаю, що люди, які в давнину 
складали народний календар, вже тоді уміли спостерігати за 
зміною висоти Сонця над горизонтом протягом року, за тим, як 
тривалість дня впливає на довкілля. Недаром вони відмічали  
чотири положення Землі у визначні дні, що зумовлено рухом 
Землі навколо Сонця: 

 22 червня, день літнього сонцестояння. У цей день у 
Північній півкулі висота Сонця ополудні над горизонтом найви-
ща і тривалість дня найдовша. Це день літнього сонцестояння. 

 22 грудня, висота Сонця ополудні у Північній півкулі 
найменша і день найкоротший. Це день зимового сонцестоян-
ня. Після 22 грудня тривалість ночі зменшується, а дня збіль-
шується.  

 21 березня тривалість дня і ночі однакова. Це день 
весняного рівнодення. 

 23 вересня тривалість дня теж дорівнює тривалості 
ночі. Це день осіннього рівнодення. Після 23 вересня ночі у 
Північній півкулі стають довшими, ніж дні. 

А ще в народному календарі є чотири визначні свята. 
Кожне з них припадає на певну пору року. Взимку - це Різдво, а 
влітку - Івана Купала. Думаю, ці свята пов’язані із зимовим і 
літнім сонцестоянням. Із весняним рівноденням пов’язане виз-
начне весняне свято - Великдень. Його святкують у першу не-
ділю, що випадає після 21 березня і настання повного Місяця. 

З осіннім рівноденням пов’язане велике осіннє свято 
Здвиження, його святкують 27 вересня. У народному календарі 
ці визначні свята поділяють рік на чотири частини. Тож в дав-
нину люди знали про рух Землі навколо Сонця. 

Молодець, похвалив онуку дід Опанас. Ти права, люди 
були спостережливими. Вони помічали, як відповідно до пори 
року періодично змінюються тривалість дня й ночі, освітленість, 
температура повітря в довкіллі, життєдіяльність рослин і тва-
рин. Повторюється певна погода. Ця спостережливість була 
необхідною для вчасного початку сільськогосподарських робіт і 
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збирання врожаю. Ще у давнину люди усвідомлювали повто-
рюваність процесів у природі, хоч, напевно, і не здогадувалися 
про їх зв’язок із обертанням Землі навколо Сонця.  

На цьому прикладі, ми усвідомлюємо, що 
для зародження життя на якійсь іншій 
планеті, необхідні певні умови. Першим 
кроком до появи життя - це хімічні реакції, 
які будуть утворювати багато простих 
органічних сполук, включаючи нуклеїнові і 
амінокислоти, які є будівельними блоками 
життя. Експеримент Стенлі Міллера і Га-
рольда Юрі, ще в далекому 1953 році 

показав, що такі молекули можуть утворюватися в атмосфері, 
насиченій водою, метаном, аміаком і воднем, з допомогою 
електричної іскри, яка імітує ефект блискавки. 

У Космосі ми зустрічаємо широкий спектр фізичних умов: 
температура речовини змінюється від 3-5 К до 100-110 К, а 
густина - від 10 до 1000 кг/см. Серед такого великого розмаїття 
нерідко вдається виявити місця (наприклад, міжзоряні хмари), 
де один з фізичних параметрів з точки зору земної біології 
сприяє розвитку життя. Але лише на планетах можуть збігтися 
всі параметри, необхідні для життя.  

Подібні планети повинні бути не менше Марса, щоб утри-
мати у своєї поверхні повітря і пари води, але й не великими, 
як Юпітер і Сатурн, протяжна атмосфера яких не пропускає 
сонячні промені до поверхні. Одним словом, планети типу Зем-
ля, Венера, можливо Нептуна і Урана за сприятливих обставин 
можуть стати колискою життя. А обставини ці досить очевидні: 
стабільне випромінювання зірки; певну відстань від планети до 
світила, що забезпечує комфортну для життя температуру; кру-
гова форма орбіти планети, можлива лише в околицях відок-
ремленої зірки (тобто одиночної або компонента дуже широкої 
подвійної системи). Це головне. Тож, чи часто у космосі ми зус-
трічається сукупність подібних умов?  

***** 
Вставка. Ми літаємо в Космосі зі швидкістю близько 
530 км\сек. Всередині Галактики наша планета рухає-
ться зі швидкістю близько 230 км\сек, сам Чумацький 
Шлях летить в Космосі зі швидкістю 300 км в секунду. 
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Одиночних зірок досить багато - близько половини зірок 
Галактики. З них близько 10% подібні з нашим Сонцем по тем-
пературі і світності. Правда, далеко не всі вони також спокійні, 
як наша зірка, але приблизно кожна десята схожа на Сонце і в 
цьому відношенні. Спостереження останніх років показали, що 
планетні системи, ймовірно, формуються у значної частини 
зірок помірної маси. Таким чином, Сонце з його планетної сис-
темою повинні нагадувати близько 1% зірок Галактики, що не 
так уже й мало (це мільярди зірок).  

Знову повернемося до дослідів американських біофізиків 
Стенлі Міллера, Хуан Оро і Леслі Оргела, які в кінці 1950 років, 
в лабораторних умовах імітували первинну атмосферу планет 
(пам’ятаєте: водень, метан, аміак, сірководень, вода). Колби з 
газовою сумішшю вони висвітлювали ультрафіолетовими про-
менями і порушували іскровий розряд (на молодих планетах 
активна вулканічна діяльність повинна супроводжуватися силь-
ними грозами). У результаті з найпростіших речовин дуже шви-
дко формувалися цікаві з'єднання, наприклад амінокислот, всі 
білки земних організмів та молекули РНК і ДНК. Зрозуміло, це 
лише самі елементарні «цеглинки», з яких по дуже складним 
правилам побудовані земні організми. До цих пір незрозуміло, 
як ці правила були вироблені і закріплені природою в молеку-
лах РНК і ДНК.  

Біологи не бачать іншої основи для життя, крім органічних 
молекул - біополімерів. Якщо для деяких з них, наприклад 
молекули ДНК, найважливішою є послідовність ланок-мономе-
рів, то для більшості інших молекул (білків і особливо фермен-
тів) - найважливішою є їх просторова форма, яка дуже чутлива 
до навколишньої температури. Варто підвищити температуру, 
як білок денатурується - втрачає свою просторову конфігура-
цію, а разом з нею і біологічні властивості. У земних організмів 
це відбувається при температурі близько 50-60° С. При 100-
120° С руйнуються практично всі земні форми життя. До того ж 
універсальний розчинник – вода, за таких умов перетворюєть-
ся в атмосфері Землі в пар, а при температурі менше 0° С - на 
лід. Отже, можна вважати, що самий сприятливий для виник-
нення життя є діапазон температур від 00 - до1000 С. Темпера-
тура на поверхні планети в основному залежить від світності 
батьківської зірки і відстані до неї. 
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В кінці 1950-х років американський астрофізик, китаєць за 
народженням Су-Шу Хуанг продовжив дослідження Стенлі Міл-
лера, Хуан Оро і Леслі Оргела більш детально: він розрахував. 
На якій відстані від зірок різного типу можуть перебувати насе-
лені планети, якщо середня температура на їх поверхні лежить 
в межах від 0 до 100° С. Ясно, що навколо будь-якої зірки існує 
певна область – «зона життя», за межі якої орбіти цих планет 
не повинні виходити. У зірок-карликів вона неширока і вірогід-
ність, що яка-небудь з них потрапить у цю область - мала. У 
зірок високої освітленості «зона життя» - дуже обширна. Це 
добре, але тривалість життя самих зірок така мала, що важко 
очікувати появи на їх планетах розумних форм життя. Як прик-
лад, біосфері планети Земля для цього знадобилося більше 2 
млрд. років.  

Таким чином, на думку Су-Шу Хуанга, для населених пла-
нет найбільш підходять зірки другого покоління, багаті тими 
хімічними елементами, які необхідні для біосинтезу: вуглецем, 
киснем, азотом, сіркою, фосфором. Сонце якраз і є такою зір-
кою, а наша планета Земля рухається в середині його «зони 
життя». Венера і Марс перебувають поблизу країв цієї зони.  

Отже, можна сподіватися, що у будь-який сонцеподібної 
зірки, що володіє планетної системою, знайдеться хоча б одна 
планета з умовами, придатними для розвитку на ній життя, то 
життя там повинно бути. Подібних планет у нашій Сонячній 
системі – немає. На сьогоднішній час, ще не зовсім зрозуміло, 
як виявити активну біосферу в іншій Сонячній системі і зовсім 
незрозуміло як шукати її в безкінечному Космосі. Якщо десь є 
розумне життя і створена технічна цивілізація, подібно земній, 
то можна спробувати вступити з нею в контакт. Сьогодні ми 
вже маємо необхідну техніку і це реальне завдання. 

***** 
Як визначити відстань до космічних об'є-
ктів? Наші знання про Всесвіт  тісно пов'я-
зані зі здатністю людини визначати відс-
тані в просторі. В астрономії немає єдино-
го універсального способу визначення від-
станей. У міру переходу від близьких небе-
сних тіл - до більш далеких, одні методи 
визначення відстаней -  змінюють інші і 
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служать основою для наступних дій. Точність оцінки відс-
таней обмежується: або точністю самого грубого з мето-
дів, або точністю вимірювання астрономічної одиниці дов-
жини (А.О.), величина яка за радіолокаційним виміром відома з 
середньоквадратичною похибкою 0,9 км. є 149597867,9 ± 0,9  
км. З урахуванням різних змін А.О. «Міжнародний астрономіч-
ний союз» ухвалив у 1976 р. значення 1 А.О. = 149597870 ± 2 
км. В нашому випадку вимірювання будемо застосовувати 
«Метод паралакса». Для зручності визначення відстаней до 
зірок за допомогою паралаксів, в астрономії цю одиницю дов-
жини називають парсек (ПС). Зірка, що знаходиться на відс-
тані 1 ПС, має паралакс, рівний «1». Згідно формули 1 ПС= 
206265 А.О. = 3,086 · 10 18 см.  

Поряд з парсеками застосовують ще одну спеціальну 
одиницю відстаней - світловий рік (тобто відстань, яку сві-
тло проходить за 1 рік), він дорівнює 0,307 ПС, або 9,46 · 10 
17 см. Наведемо приклад, найближча до Сонячної системи 
зірка - червоний карлик 12-ї зоряної величини Проксіма Цен-
тавра - має паралакс 0,762, тобто відстань до неї стано-
вить 1,31 ПС (або 4,3 світлових роки). 

***** 
Висловимо одну надію, найвищою мірою фантастичну, 

припустимо, що на «N» зірці є розумне життя, що перебуває на 
відстані 26,1 ПС. Вони, або ми посилаємо в простір телевізійні 
зображення TV певних подій. Приймаюча сторона – надає своє  
зображення  TV  у  відповідь. Що ми бачимо?  Електромагнітні 
хвилі, відстань в 26,1 ПС подолають за певний проміжок часу. 
В обидва кінці такі хвилі проходять за 169-170 років. Виходить 
ми побачили картинку TV , яку зняли 170 років потому. 

Які ще ми знаємо методи визначення відстані у Космосі? 
 Фотометричний метод визначення відстаней.  
 Визначення відстані за відносними швидкостями, як прави-
ло, чим ближче зірка, тим більше зміщується вона на небі.  

 Визначення відстані методом цефеїди, заснований на 
характерному властивості змінних зірок - цефеїд.  

***** 
Тривалість повного місячного затемнення становить 
104 хвилини, в той час, коли тривалість повного 
сонячного - не більше 7,5 хвилин. 
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Істина  завжди  десь  поруч 
Мудрий дід Опанас 
стверджує: - Істина інди-
відуальна для кожного 
окремо взятого сприй-
няття. На ранніх етапах 
духовного становлення 
людина знаходить себе 
в релігії. У міру свого 
дозрівання, людина ба- 

чить, що навіть релігія не є абсолютною істиною, і що нерозум-
но дивитися на Бога крізь окуляри релігійних представників 
церкви. Далі людина починає розуміти різні знання, і збираючи 
їх по крупицях, одержує свій, індивідуальний досвід. 

Самопізнання - це шлях одинака (сам пізнає). Навіть пе-
ребуваючи серед юрби, люди усвідомлювали свій зв'язок  із 
навколишнім світом, залишаючись при цьому нерухомими. Тож 
не дивно, коли ми перечитуємо (через роки) яку-небудь книгу,  
знаходимо в ній зовсім інший зміст, ніж раніше. Це показник 
духовного й особистісного росту. Якщо трансформації у свідо-
мості не відбулося, виходить, людина за даний період не роз-
вивалася. Як приклад, те що я зараз пише автор, - це його 
нинішнє сприйняття, але це не значить, що через кілька років 
він буде думати так само, і це цілком закономірно. 

Через якийсь час, каже дід Опанас, я буду думати вже по-
іншому, відповідно до  мого майбутнього розуміння. Більше то-
го, через три роки, я навіть у своїх нинішніх книгах знайду зов-
сім новий для себе зміст. Іноді внутрішньо «виголодавшись», я 
отримав іншу інформацію, і мені захочеться все переробити, 
опираючись на своє внутрішнє Я. От і зараз старий Опанас 
сидить біля вікна, болить спина, шия, і ліва сторона тіла. Давно 
вже відомо, що всі наші хвороби від неправильного способу 
життя й від далеких, нав'язаних ззовні програм буття. 

Абсолютна мудрість, що вказує на те, що УВЕСЬ СВІТ - 
ЦЕ Я (людина). Всі ми про це знаємо, але не усвідомлюємо такі 
прості знання. Задумайтесь, одного усвідомлення даного факту  
досить, щоб змінити своє життя докорінно. Найпростіша істина 
завжди ходить поруч з вами. Парадокс в тому, що наш розум 
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головна перешкода для самопізнання. Із цієї причини він може  
просто закритись від одержаної інформації. Старі люди повча-
ли нас: - Мудрий завжди слухає, а дурний говорить без упину. 
Життя за великим рахунком складається не з фактів і випадків. 
Воно складається з тієї бурі думок, які постійно проносяться в 
голові. Життя - це не пошук себе. Життя - це створення себе.  

***** 
Ми не можемо заборонити птахам пролі-
тати над нашою головою, але ми не доз-
воляємо їм сідати нам на голову і вити на 

ній свої гнізда. Подібно до цього, ми не можемо заборонити 
поганим думкам інколи приходити до нас в голову, але ми 
повинні не дозволяти їм гніздитися в нашому мозку. 

***** 
Через роки, перечитуючи старі книги, дід Опанас вже 

почав сприймати інформацію по іншому. Раніше він взагалі не 
міг зрозуміти, який може бути зв'язок між розумінням і нагро-
мадженням знань. Приміром, людина стоїть в лісі біля дерева, 
бачить тільки свій простір. Інша людина перебуває вже вище 
першої - сидить на гілці дерева й бачить уже по-іншому, хоча 
вони перебувають зовсім поруч. Той, хто вище, бачить більше, 
але не може пояснити нижньому те, що бачить, тому що нижній 
ніколи не був на дереві й поняття не має, який відтіля відкрива-
ється вид. У пізнанні світу, можна застосувати той самий прик-
лад, на верхніх гілках сидять розумні люди, які бачать далеко 
вперед й мають своє розуміння, що відбувається навколо. 

Той, хто сидить на самій верхівці, - це прояснена мудра 
людина, якій відкрився весь простір. Він побачив обрій, небо, 
сонце, веселку, людей на землі й намагається все це пояснити 
нижнім товаришам. Завжди є окремі люди, що стоять на землі 
біля дерев й думають про людину на верхівці дерева, як про 
божевільного. Людина, розвиток якої обмежене до нижніх гілок 
дерева, як правило, думає лише про почуттєві насолоди, забу-
ває про мораль й як наслідок, поводиться  як бидло. На преве-
ликий жаль, такі люди взагалі не читають книг. Як не дивно, 
кожна людина з наведеного прикладу, може бути правою у 
суб'єктивному сприйнятті світу, але тільки на своєму рівні. 

(Примітка: Суб'єктивність - це прояв точки зору людини 
за певних обставин). 
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Від  древніх  джерел 
Рух - це життя! Невпинний пошук, долан-
ня і жага нового - це наріжна потреба 
творчого плину. Без цього усе стане сі-
рим, буденним і механічним. Рутина і 
трафаретка. Жуйка якась! Тому і було 
мудро сказано колись – «Твори і тобі все 
дасться»! І почнемо ми від древніх дже-
рел. Таємниці нашої історії, як качан капу-
стини: тільки знімеш один листок, як під 

ним лежить інший, ще з більш незвіданою таємницею. Виявля-
ється, що древнім людям, які стояли біля джерел цивілізації, 
була відома таємниця  польоту в космос. 

Звичайно, багатьом таке припущення здалася б попросту 
абсурдним. Але все-таки, якщо відкинути зайвий скептицизм, і 
спробувати тверезо оцінити докази про те, що наші давні пре-
дки, все-таки, могли літати.  Навіть представники гітлерівської 
армії знали, що за 1000 років до н.е. вже існували літаки й праг-
нули опанувати тими знаннями, створивши відповідні підрозді-
ли. Вони знайшли відомості про древні цивілізації в яких йшла  
мова: - древні люди вміли літати й мали відповідні літальні апа-
рати. Наприклад, досить докладно це описується в індійської 
«Рамаяне»: «... коли наступив ранок, Рама, взяв небесний 
корабель і приготувався злетіти. Той корабель був великим, 
двоповерховим з багатьма кімнатами й вікнами. Корабель 
видав мелодійний звук перед тим, як злетіти в надхмар'я». 

***** 
Польоти в космос тоді, схоже, взагалі не 
були чимсь видатним. В індійському епосі 
«Рамаяна» не тільки докладно описується 

міжзоряна подорож, але і є розповідь про бій на Місяці між дво-
ма космічними кораблями. 

***** 
Втім, у багатьох дослідників при уважному вивченні текс-

тів виникають сумніву, що ці апарати могли літати: занадто 
багато в них непотрібних приміщень, і як паливо в деяких вико-
ристовувалася ртуть. Отут можна сказати тільки одне: люди, 
що описували ці пристрої, не були вченими й за рівнем техніч- 
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ного розвитку були цілком дітьми свого часу. Багато скептиків 
ще кілька десятиліть назад затверджували, що ртуть неможли-
во використати як паливо, і, більше того, її пари смертельно 
отрутні. А тим часом у наш час уже створені апарати, що пра-
цюють на закритому ртутному циклі. Зрозуміло, що це поки 
лише початок, і говорити про щось серйозне рано, але й ці 
машини вже створюють тягу в кілька кілограмів. Цікаво що за 
формою апарати дуже нагадують древні вимани, які описані в 

індійських книгах. 
Єгипетські археологи теж так і не 
змогли відповісти на питання: звід-
ки могли з'явитися в третім тисячо-
річчі до н.е. літаки, що послужили 
прототипом знайдених фігурок? А 
потім пролунала сенсаційна звістка 
- археолог Вільям Дейч, проводячи 

дослідження, заявив, що єгипетський фараон Тутанхамон заги-
нув 3300 років тому... в авіакатастрофі. Саме про це говорить 
характер ушкоджень, у наслідок яких наступила його смерть. 
Ця новина ще побільше підігріла інтерес до загадок древнього 
літакобудування. 

В XІХ ст. в Колумбії при археологічних розкопках було 
знайдено кілька десятків золотих фігурок незрозумілої форми, 
вони чимось були схожі на птахів. У каталогах фігурки значи-
лися як «зооморфні» і знаходились в музеї при Державному 
банку Колумбії. Лише в XX столітті, у процесі розвитку авіапро-
мисловості, з'ясувалося, що ці незрозумілі фігурки - маленькі 
літаки. Просто поки не було літаків, людям не із чим було їх 
порівнювати. Першим звернув увагу на цю дивну подібність 
ювелір Эммануэль Стауб. Він зробив копію однієї з фігурок і 
послав зоологові Айвену Сандерсону для того, щоб той виніс 
свій вердикт – що це таке? Зоолог довго й ретельно вивчав 
фігурку незрозумілої форми й виніс висновок: вона аж ніяк не є 
зооморфною - у світі природи немає аналогічних істот. Тоді 
копії фігурок були вислані авіаційним експертам, всі як один 
визнали, що вони зображують літаки! Фахівці побачили у фігур-
ках кабіну, фюзеляж, крила, стабілізатори, кіль... Але звідки б 
узятися літакам у ті древні часи? Це питання, поставив Айвен 
Сандерсон в опублікованій їм статті про літаки із глибини  
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століть, відповіді так і не знайшли.  Але сама публікація вик-
ликала масовий інтерес до загадкових фігурок. І велика кіль-
кість людей почали розшук аналогічних фігурок і зображень в 
археологічних й історичних музеях світу. У результаті було 
знайдено біля тридцяти подібних золотих літаків.  Всі вони ма-
ли загальне походження, археологи встановили, що літаки бу-
ли виготовлені близько 1,5 тисячі років тому.  

Дуже довго фахівці сперечалися про те, що являють 
собою ці загадкові літаки. Більшість учених схилялося до того, 
що ніякого відношення до авіації вони не мають, це здавалося 
занадто фантастичним. Але незабаром навіть самі уперті скеп-
тики переконалися в тім, що це дійсно літаки. Відбулося це піс-
ля того, як у Німеччині був проведений незвичайний досвід. 
Двоє аматорів авіації, Альгунд Энбом і Петер Белтинг, створи-
ли збільшені копії незвичайних колумбійських фігурок. Для 
цього минулого обрані дві фігурки, найбільше  схожі на літак: 
одна з Колумбійського музею золота, а друга - з Смітсоніансь-
кого інституту у Вашингтоні. Копії по розмірах перевершували 
оригінали в шістнадцять разів, але в точності повторювали 
всієї їхньої особливості. Белтинг й Энбом поставили літакам 
мотори й оснастили радіоуправлінням. На випробування тих 
літаків зібралося багато людей, у тому числі й учені: археологи, 
зоологи, історики. І всі були вражені, виявилося, що літаки ма-
ли прекрасні аеродинамічні властивості. Вони зі спритністю 
виконували всі фігури вищого пілотажу, такі як мертва петля 
або бочка. Фігурки маневрували так, начебто  їх створювали 
винятково для польотів і навіть із виключеним двигуном вони 
вільно планували в повітрі. Після цього багато авіамоделістів 
починали робити подібні літальні апарати, створюючи копії із 
золотих фігурок-літаків. 

Подібні тексти «про літальні машини» знаходили не тільки 
в Індії. Китайці в столиці Тибету Лхасе, в одному з монастирів 
виявили древні тексти на санскриті, у яких описуються кораблі, 
які могли робити польоти до зірок. Рухалися вони на невідомій  
енергії «Эго», і, по припущенню сучасних дослідників, мова йде 
про антигравітаційні двигуни. Китайське космічне агентство 
зацікавилося цими документами, і нині вони засекречені. 

Описуються літаючі кораблі богів й у єгипетському «Папі-
русі Тулії», створеному при фараоні Тутмосі ІІІ (1503-1451 р. до 
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н.е. ). Там розповідається про втечу богів, пов'язаному з якимсь 
катаклізмом. Сучасні дослідники цей період часу пов’язують з   
виходом євреїв з Єгипту. Що послужило причиною тих евакуа-
цій - сьогодні сказати складно. Єгипетський літописець пові-
домляє: «У рік двадцять другий, у третій місяць зими, у шостій 
годині, ... переписувачі літописів з храмового будинку вирішили, 
що це було вогненне коло, яке з'явилося в небі. Хоча в нього не 
було голови, запах від польоту «кола» огидно смердів. Довжи-
на апарату (кола) становила близько 50 метрів і був він без 
голови, (щось подібне до літаючих тарілок). У повітря підійма-
лись без звуку.  

То були Боги і їх було багато, вони сіяли в небі яскравіше 
Сонця небесного...  Величний і страшний був політ  вогненних  
кіл. Військо фараона дивилося на це заворожено, його велич-
ність був у центрі війська. Це було після вечірньої трапези... 
Згодом вогненні кола набрали висоту й направилися прямо на 
південь». З тексту зрозуміло, що Боги пересувалися не самі, а 
на якихось космічних пристроях. Так що опис досить походить 
на реальні події. 

***** 
Сучасний час: У храмовому комплексі Чеченица, в од-
ній з пірамід, знайдене поховання, на плиті якого зоб-
ражений людина, що сидить за пультом керування 
літального апарата. Руками він тримається за важе-
лі й дивиться в якусь конструкцію (приціл або перис-
коп). У його ніс вставлений дихальний апарат. Ото-
чує пілота безліч незрозумілих предметів, прототи-

пами яких, як видно, могли послужити авіаційні прилади. У 
нього за спиною, там, де кінчається дивна машина, намальо-
ване полум'я - тобто в апарата був реактивний двигун. 

***** 
Крім того, існують реальні докази, що Землю відвідували 

інопланетяни і досить довго перебували на ній. Як наприклад, в 
Китаї в 1937-1938 роках була організована експедиція до гірсь-
кого масиву Баян-Кара-Ула. Вчені оглянули велику кількість 
печер, і в деяких з них знайшли дивні могили. У могилах архео-
логи знайшли непропорційно складені скелети (великі черепа), 
зріст  всього 1,3 метра. На людей ці істоти були схожі мало, 
зате дуже нагадували за описом інопланетних прибульців. 
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Крім дивних скелетів в могилах були знайдені і вельми 
цікаві малюнки, на яких були зображені фігури в шоломах, а 
над ними - схематичні зображення Місяця і Сонця. Якщо звер-
нутися до місцевих легенд, то можна знайти відповідь, це низь-
корослі жовті дропи, які «звалилися з неба». 

Однак найбільший інтерес у всій цій історії викликають 
більше семи сотень кам'яних дисків, знайдених в могилах. На 
них були видряпані значки, які не зустрічались більше ніде в 
світі. Протягом довгого періоду часу розшифрувати їх не міг 
ніхто. І тільки в 1962 році китайські лінгвісти зуміли прочитати 
деякі фрагменти. У них йшлося про те, що в могилах поховані 
члени екіпажу космічного корабля, який приземлився на Землі 
12 тисяч років тому. Корабель був пошкоджений, полагодити 
його не було можливості через відсутність необхідних деталей. 
Тому прибульцям довелося залишитися на нашій планеті, але 
адаптуватися до земного клімату вони так і не змогли ... 
 

Першопочаток  космічних перегонів 
Перед людиною завжди стояла проблема 
історичної пам'яті. Хто нехтує нею, той, як 
слушно попереджав Чингіз Айтматов у 
романі «І довше віку триває день», стає 
манкуртом, безпам'ятним біороботом, 
здатним лише виконувати чужі накази. Та 
не менше, а може, й більше, потрібна 
людям космоісторична пам'ять. Хто ми? 

Звідки? Куди? Що таке Земля, Сонце, Галактика, живі істоти на 
планеті? Хто такі Люди Мислячі, здатні стати геологічною і кос-
мічною силою, як твердив В. Вернадський? І куди має приклас-
тися та сила? Епоха наша дивовижна і архідинамічна. Нам ли-
ше здається, що все відбувається так, як було у віках. Наспра-
вді багатомірні зміни наростають у кожній бадилині, клітині, в 
наших тілах, душах, серцях, в сонцях, галактиках, атомах і т.д. 

Тож не дивно, що століттями люди цікавились ракетами 
та їх використанням для польотів у Космос. Наприклад у Китаї 
різні ракети застосовували у військовій справі з давніх часів 
династії Сун, а вже у XIX ст. примітивні ракети доволі широко 
застосовувались й на суші, і на морі. У 1880-х роках російським 
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вченим Костянтином Ціолковським було розроблено теорію 
багатоступінчастої рідкопаливної ракети, здатної досягти 
Космосу. Формула Ціолковського і до цього дня використову-
ється у розробках ракет. Також Ціолковський зробив перший 
теоретичний опис штучного супутника. 

***** 
Костянтин Едуардович Ціолковський народився 5 
(17) вересня 1857 року у селі Іжевське під Рязанню. 
Предки К.Ціолковського - вихідці з Волині, далекі 
родичі гетьмана Северина Наливайка, чим вчений 
пишався (тож він мав українські коріння). Його ба-
тько, Едуард Ігнатійович Ціолковський (1820–1881), 
був польським дворянином середнього статку, а 

мати, Марія Іванівна Юмашева, була за походженням татар-
кою. Будучи освіченою жінкою, з дітьми звичайно займалася 
вона. Саме мати навчила Костянтина читати й писати, 
познайомила з початками арифметики і таке інше. Першою 
друкованою працею про дирижаблі був «Аеростат металевий 
керований» (1892), де дано наукове й технічне обґрунтування 
конструкції дирижабля з металевою оболонкою. З 1896 року 
Ціолковський систематично займався теорією руху реактив-
них апаратів. Думки про використання ракетного принципу в 
космосі висловлювалися Ціолковським ще в 1883, однак стро-
га теорія реактивного руху була викладена ним в 1896 р. і 
отримала назву «форма Ціолковського» де було встановлено  
співвідношення між: ШВИДКІСТЮ РАКЕТИ – ШВИДКІСТЮ 
ВИТІКАННЯ ГАЗІВ ІЗ СОПЛА – МАСОЮ РАКЕТИ – МАСОЮ 
ПІДРИВНИХ РЕЧОВИН. В 1903 році він опублікував книгу 
«Дослідження світових просторів реактивними приладами», 
а в 1932, він розробив теорію польоту реактивних літаків у 
стратосфері й схеми пристроїв літаків для польоту з гіпер-
звуковими швидкостями. К. Ціолковський є автором науково-
фантастичних творів: «Мрії про Землю й небо»; «На Весті»; 
повість «На Місяці» уперше була опублікована в додатку до 
журналу «Навколо світу» в 1893 році, 

***** 
Американський учений Роберт Годдард 1923 року почав 

розробку рідинного ракетного двигуна і до кінця 1925 р. ство-
рив працюючий прототип. 16 березня 1926 року він запустив 
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першу рідинну ракету, паливом для якої були бензин та рідкий 
кисень. Після Першої світової війни за умовами Версальського 
договору Німеччині було заборонено мати далекобійну артиле-
рію, тому командування рейхсверу виявляло цікавість до ракет-
ної зброї. З середини 1920-х років німецькі інженери експери-
ментували з подібними ракетами і 14 березня 1931 року Йохан-
нес Вінклер здійснив перший у Європі вдалий запуск рідинної 
ракети. А Вернер фон Браун з грудня 1932 року почав розробку 
ракетних двигунів на артилерійському полігоні німецької армії в 
Куммерсдорфі  і до 1942 року завдяки Брауну німці досягли 
значних успіхів. 

Німецька балістична бойова ракета А-4, запущена у 1942 
році, стала першим апаратом, що досягнув космічної висоти у 
найвищій точці суборбітальної траєкторії польоту. У 1943 році 
Німеччина почала серійний випуск цих ракет під назвою «Фау-
2». Ракета несла боєзаряд масою 1000 кг, а дальність її польо-
ту сягала 300 км. В основному їх використовували для бомбар-
дувань міст антигітлерівської коаліції. Втім, їх ефективність 
виявилась доволі низькою у порівнянні з гігантськими витрата-
ми ресурсів на їх виробництво. На базі ракети А-4 було розроб-
лено і частково випробувано також військові проекти балістико-
планерних ракет А-4b та балістичних двоступінчастих ракет А-
9/А-10 з головними частинами, що наводились на ціль пілота-
ми, які у випадку проведення пілотованих стартів, зважаючи на 
досягнення суборбітальної траєкторії межі космосу, мали фор-
мально стати першими космонавтами. 

***** 
Вернер фон Браун (1912-1977) німецький та амери-
канський вчений, конструктор ракетно-космічної 
техніки. Головний конструктор ракети A-4 (Фау-
2), ракети Сатурн V. «Батько» американської кос-
мічної програми. Вернер з дитинства захоплював-
ся космічною проблематикою. Навчався у Федера-
льній вищій технічній школі Цюриха, Берлінській 

вищій технічній школі і в Берлінському університеті. В 1930 р. 
почав працювати над ракетами на рідкому паливі у Німеччині. 
В 1932 увійшов до військової ракетної наукової групи Вальте-
ра Дорнбергера. В 1932–1933 на полігоні поблизу Кумерсдор-
фа здійснив запуск перших німецьких ракет на висоту 2000– 
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2500 метрів. З 1937 р.  технічний керівник німецького ракет-
ного дослідницького центру в Пенемюнде і головний конст-
руктор ракети A-4 (Фау-2), яку німецька сторона застосо-
вувала під час Другої світової війни для обстрілу міст Фран-
ції, Великобританії, Голландії та Бельгії. У березні 1944 році у 
нього виник конфлікт з Гімлером в питанні підпорядкування 
конструкторського бюро Брауна вермахту. Був коротко час-
но заарештований гестапо, підлягав допитам, йому інкримі-
нувалася державна зрада, підрив обороноздатності та підго-
товка втечі до Англії, що вело до страти. Його врятувало 
термінове втручання та заступництво «головного архітек-
тора» третього рейху Альберта Шпеєра та Вальтера 
Дорнбергера перед Гітлером, котрий наказав припинити 
слідство та звільнити фон Брауна. 

3 травня 1945 р., попередньо сховавши документацію 
проекту космічних ракет, він разом з своїми колегами добро-
вільно здався у полон американській армії. І з вересня 1945 у 
США очолив Службу проектування і розробки озброєння армії 
у Форт-Бліссі (штат Техас), а в 1955 р. отримав американсь-
ке громадянство. З 1956 року керівник програми розробки 
міжконтинентальних балістичних ракет, штучних супутни-
ків Землі і космічних кораблів серії «Аполлон». 16 липня 1969 
ракета-носій Сатурн-5 доставила космічний корабель Апол-
лон-11 на місячну орбіту за схемою траси Ю.Кондратюка. У 
1977 році Вернер фон Браун помер від раку. 

***** 
Ідеї та концептуальні проекти:  Микола Кибальчич 

(1853-1881 р.) з Чернігівської області - винахідник і революціо-
нер-народник українського походження, (страчений за замах на 
імператора Олександра II), запропонував схему першого у світі 
реактивного літального апарату. В проекті Кибальчич обґрун-
тував вибір робочого тіла і джерела енергії апарата, висунув 
ідею про можливість застосування броньованого пороху для 
реактивного двигуна і про необхідність забезпечення програмо-
ваного режиму горіння пороху, розробив пристрої для подачі 
палива і регулювання, способи запалювання. Подачу порохо-
вих шашок в камеру згорання Кибальчич планував забезпечу-
вати за допомогою автоматичних годинникових механізмів. 
Досліджуючи питання щодо стійкості польоту, М. Кибальчич 



 227 

відмітив, що стабілізувати апарат можна відповідним розподі-
лом мас і за допомогою крил-стабілізаторів. В проекті дослід-
жене питання про гальмування апарата при спуску. В кінці 
пояснювальної записки Кибальчич виказав думку про те, що 
успіх у вирішенні проблеми залежить від вибору співвідношен-
ня між масою корисного вантажу, габаритами порохових шашок 
і геометричними розмірами камери згорання двигунів.  

 Герман Оберт 1894-1989 австро-німецький фізик і 
винахідник, піонер ракетної техніки та космонавтики. Походив з 
родини трансільванських саксів. У 1920-ті роки також виклав 
принципи міжпланетного польоту. У 1930-х роках його помічни-
ком був Вернер фон Браун, з яким він співпрацював у будівниц-
тві балістичної ракети A4 (Фау-2) у Німеччині, і після війни в 
США в Хантсвіллі, Алабама. У 1954 опублікував книгу «Люди в 
просторі», в якій викладено мету освоєння космічного простору. 

 Радянські дослідники: генерал О. І. Нестеренко, його 
заступник за спеціальністю «Рідинні балістичні ракети» полков-
ник М. К. Тихонравов (соратник С. П. Корольова у ГВРР і РНДІ), 
були відомий як творці першої рідинної ракети, що стартувала 
в Нахабіно 17 серпня 1933 року. М. К. Тихонравов у 1945 року 
очолив проект підйому двох космонавтів на висоту 200 км. за 
допомогою ракети типу «Фау-2» і керованої ракетної кабіни. 
Проект підтримала Академія наук і схвалив Сталін. Проте у ва-
жкі повоєнні роки керівництву військової галузі було не до кос-
мічних проектів, які сприймалися як фантастика.  

***** 
Примітка: Досліджуючи перспективи розвитку таких 
ракет, створюваних за класичною послідовною схе-
мою, М. Тихонравов дійшов висновку - непридатності 
їх для міжконтинентальних відстаней. 

***** 
 Українцям треба пам’ятати нашого земляка Юрія Конд-

ратюка (Шаргей) з Полтави, якому довелося жити і працювати у 
Малій Висці  Єлисаветградської області. Вчений-самоучка, ме-
ханік, винахідник, космічний дослідник; прапорщик у Першу сві-
тову війну, народний ополченець у Другу світову війну, автор 
«траси Кондратюка» (космічний політ на Місяць). По його трасі 
американці зробили цілу серію космічних польотів. Детальніше 
про Ю.Кондратюка та інших дослідників - трохи пізніше.  
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Факти. Український вчений-винахідник 
Кондратюк Ю. В. у січні 1929 року в 
Новосибірську за власний кошт випус-
тив книгу «Завоювання міжпланетних 
просторів». Траса Кондратюка -  най-
більш енергетично вигідна траса кос-
мічного польоту на Місяць з планети 
Земля. Її назвали «Равликова траєкто-
рія» польоту космокораблів на Місяць. 

Він переміг самого Фон Брауна, цьому легендарному польо-
тові передувала справжня «інженерна війна» між прибічником 
ідей Кондратюка Джоном Губолтом та головним ракетним 
конструктором США Вернером фон Брауном, творцем німе-
цьких ракет ФАУ. Останній захищав свій варіант посадки на 
Місяць, але перемогла схема польоту Юрія Кондратюка, 
основною частиною якої було використання посадково-зліт-
ного модуля. 

***** 
 Джон Корнеліус Губолт (1919-2014) один з керівників 

американської космічної програми «Apollo». Д.Губолт народи-
вся в Алтуна, штат Айова в 1919 році. Почав свою кар'єру в 
Національному консультативному комітеті з аеронавтики в 
1942 році, і до виходу на пенсію в 1985 році працював у НАСА. 
Смерть настала у квітні 2014 внаслідок ускладнень від хвороби 
Паркінсона. У 1969 році він зазначив стосовно розробок Конд-
ратюка: «Кондратюк приблизно 50 років тому розрахував, що 
схема відділення останнього модуля від космічного корабля-
носія, є в енергетичному відношенні найкращим способом 
посадки на Місяць». 

 Олександр Засядько з Полтавщини (село Лютеньки) 
1779-1837, син запорозького гармаша й родич останнього 
кошового Петра Калнишевського. Видатний український інже-
нер-артилерист, генерал-лейтенант артилерії. Конструктор 
ракет, піонер використання їх у військових цілях. Кавалер золо-
тої шпаги «За хоробрість» (її мали лише двоє учасників Вітчиз-
няної війни 1812 року — він і Петро Багратіон). Продав свій  
хутір у Лютеньках, побудував майстерню, накупив необхідного 
матеріалу і... створив перші в світі балістичні ракети, прообраз 
космічних, (ми ще вернемося до розповіді про О.Засядько). 
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 Валентин Глушко з Одеси (1908-1989) видатний укра-
їнський інженер, вчений в галузі ракетно-космічної техніки, 
творець реактивних двигунів до космічних і глобальних ракет, 
академік АН УРСР (1958) та АН СРСР. Творець багаторазового 
ракетно-космічного комплексу «Енергія» - «Буран». З 1923 по 
1930 роки листувався з К. Е. Ціолковським. У березні 1938 року 
Глушко був заарештований і до серпня 1939 знаходився під 
слідством, перебуваючи у внутрішній тюрмі НКВС на Луб'янці 
та у Бутирській в'язниці. 15 серпня 1939 засуджений В.Глушко 
особливою нарадою при НКВС СРСР отримав 8 років тюрми, 
згодом залишений для роботи в технічному бюро. 

27 серпня 1944 за рішенням Президії Верховної Ради він 
був достроково звільнений зі зняттям судимості. Реабілітова-
ний 1956 року. Він очолював роботи із вдосконалення пілото-
ваних космічних кораблів «Союз», вантажного корабля «Прог-
рес», орбітальних станцій «Салют», створення орбітальної 
станції «Мир». Більш детально про В.Глушко ми розповімо в 5 
главі «Одесит – батько  «Бурану». 

 Перший українець у космосі – Павло Попович - Узин, 
Київщина (1930-2009), генерал-майор авіації (1976), кандидат 
технічних наук (1977). Двічі Герой Радянського Союзу (1962 та 
1974). Депутат Верховної Ради УРСР 6–11-го скликань. 

Він побував у космосі ще у серпні 1962 році, а потім у 
липні 1974 року. Почесний громадянин українських міст Біла 
Церква, Полтава, Запоріжжя, Васильків. 

 У листопаді-грудні 1996 року відбувся перший політ в 
космос українця (з незалежної України) Леоніда Каденюка. Він 
здійснив свій політ 19 листопада 1997 року, у складі міжнарод-
ного екіпажу на космічному кораблі США «Columbia». Під час 
цього польоту за межами нашої планети побували український 
прапор та тризуб, а також пролунав Гімн України.  

 Україна могла б бути сьогодні одним з дійсних лідерів 
космонавтики. Один тільки конструкторський доробок киянина 
Гліба Лозино-Лозинського давав всі підстави для цього. Він 
взяв активну участь в проектуванні реактивних літаків «МіГ», а 
з 1965 року Г.Лозино-Лозинський почав працювати в галузі кос-
монавтики. Більш детально про киянина Г.Лозино-Лозинський 
буде викладено в 5 главі. Велике космічне минуле дає шанс на 
велике майбутнє. 
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Світова  слава  після  смерті 
В'язниця і світова слава після 
смерті нашого земляка Сергія 
Корольова із Житомира, що був 
однією з найзагадковіших пос-
татей для світу. Творець пер-
ших у світі космічних кораблів і 
космічної ери. Він першим вивів 
людство в Космос (є мала пла-

нета Корольов №1856 та кратери на Місяці й на Марсі). Сергій 
Павлович Корольов (родове прізвище Королів) 12 січня 1907 – 
14 січня 1966. Академік АН СРСР з 1958 року. Сім років (1939–
1945) провів в ув'язненні ГУЛАГ, пізніше у закритій ОКБ систе-
мі НКВД. Після звільнення очолив ракетну програму СРСР. Під 
його керівництвом було проведено велику підготовку до штур-
му космосу, запущено першу міжконтинентальну балістичну 
ракету, перший штучний супутник Землі, перший політ людини 
в космос та вихід людини в космос. 

Мати Сергія Корольова - Марія Миколаївна Корольова 
(Москаленко) 1888-1980. Її батьки: Микола Якович Москаленко 
- купець другої гільдії. Марія Матвіївна (Фурса) Москаленко — 
дочка колишнього стройового козака Матвія Івановича Фурси, 
що був одружений на Євдокії Тимофіївні Петренко, яка в свою 
чергу походила із сім'ї грецьких колоністів, які за часів Богдана 
Хмельницького переселились до Ніжина, на Гетьманщину. 

Марія Миколаївна також мала сестру Ганну і двох братів 
Юрія і Василя. У сімнадцять років її видають заміж, не питаючи, 
чи хоче вона цього. А вона після закінчення гімназії хотіла вчи-
тися на вищих жіночих курсах у столиці. Та на сімейній раді 
було вирішено: «видати заміж», ніж відпускати одну до далекої 
столиці. І наречений не забарився - випускник Інституту князя 
Безбородька (зараз Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя) молодий викладач російської словесності Пав-
ло Якович Корольов. 

Після весілля, молоде подружжя поїхало за призначен-
ням Павла в Єкатеринодар, потім у Житомир, де й народився 
їхній первісток Сергій. Згодом їхній шлюб розпався (жовтень 
1916), і з трьох років хлопчик Сергій жив у бабусі й діда, (Марії 
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Матвіївни й Миколи Яковича Москаленків, у Ніжині Чернігівсь-
кої обл.). Невдовзі мати хлопчика Сергія вийшла заміж за 
Григорія Баланіна, інженера-електрика, який зразу одержав 
призначення до Одеси. Там Сергій пішов до першого класу 
Третьої гімназії. Навчання для дітей учителів було безкоштов-
ним, і Марія Миколаївна зажадала від колишнього чоловіка 
відповідної довідки, яку той негайно надіслав. Любов до сина 
була вищою за сімейні чвари. Однак навчатись у гімназії Сер-
гієві не довелося. Почалася революція й гімназію закрили. 
Вітчим, що мав два дипломи інженера з електричних машин 
(одержані: один у Німеччині, другий у Київському політехніч-
ному інституті), був пасинкові за наставника і добро відносився 

до нього. 
В біографії С.Корольова є різки стрибки.  
З одного боку, Корольов був за життя 
вельми шанованою особистістю. Двічі 
Герой соціалістичної праці, академік АН 
СРСР, лауреат Ленінської премії; до ньо-
го з повагою ставилися радянські керів-
ники, особливо Хрущов. Його авторитет 
визнавали всі, з ким він спілкувався у 
справах. І саме йому зобов’язаний СРСР 
успіхами: першим космічним супутником, 
«Білкою-Стрілкою», польотом Ю. Гага-
ріна, відправленими до Марсу й Венери 

автоматичними дослідницькими зондами й таке інше. 
З іншого боку, С.Корольов у 1938-1944 роках перебував у 

неволі (тюрма, Колима, авіаційні «шарашки» системи НКВД), і 
лише 18 квітня 1957 року він – на той час уже голова ради 
Головних конструкторів ракетної техніки, член-кореспондент 
АН СРСР – був офіційно реабілітований «за відсутністю складу 
злочину». Проте й далі С.Корольов не став вільним, його «кліт-
ка» стала «золотою». Коли був запушений перший штучний 
супутник, у США перебувала делегація радянських науковців, 
чия професійна діяльність пов’язувалася з авіабудуванням й 
астрономією. І тоді одного з них, академіка Леоніда Сєдова, (а 
то був Корольов) американська преса охрестила «батьком 
червоного місяця», тобто супутника. Л.Сєдов (С.Корольов) 
загадково посміхався і нічого не говорив…  
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І далі, коли радянська преса писала про Корольова, вона 
називала його «Головним конструктором». Ані імені, ані прізви-
ща. Статті у пресі Корольов підписував «проф. Л.Сергєєв». До 
речі, писав Корольов сам, а не так, як сьогодні деякі академіки 
ставлять автограф наприкінці підготовленого реферату. Всі 
нагороди (і не лише його, а й інших ракетників) були вручені 
таємно, про них ніде не писали. І на трибуні мавзолею в Москві 
поруч із Хрущовим, Гагаріним і Титовим мав стояти Корольов, 
разом із конструктором найпотужніших у ті роки ракетних дви-
гунів Валентином Глушком, - але там стояли члени керівництва 
КПРС, прізвища яких ми вже давно забули.  

***** 
 27 червня 1938 Корольов був звинувачений у шкід-
ництві і заарештований. Відсидів у Бутирській 
в’язниці, де піддавався тортурам. Навіть після 
виходу з в’язниці довгий час йому доводилося пра-
цювати в камерах КДБ, де з ним трапився цікавий 
випадок. Одного разу повертаючись з Далекого 
Сходу до Москви, Сергій Корольов планував відпли-

сти з Магадана на пароплаві «Індигірка». Але всі квитки були 
розпродані, і йому довелося трохи відкласти поїздку. Це вря-
тувало життя вченому, пароплав потонув біля острова Хок-
кайдо, потрапивши в сильний шторм. 

***** 
Днями людство згадувало геніального вченого Сергія 

Корольова. 12 січня 2017 минуло 110 років з дня його народ-
ження. Батьківщина Корольова -Житомир. Дитинство пройшло 
в Ніжині та Одесі, юність - у Києві. Тож славетний «батько кос-
монавтики» - українського походження! Але найцікавіше те, що 
країна дізналась про нього лише... після його смерті. 

Про маловідомі факти життя великого вченого розповідає 
Ірина Дячук, директор житомирського Музею космонавтики іме-
ні Корольова. Вклад Корольова в розвиток космонавтики вели-
чезний. А в чому конкретно він став «першим» галузі космонав-
тики? Починаючи зі запуску першого штучного супутника Землі 
4 жовтня 1957 року, всі наступні досягнення головного конст-
руктора можна визначити як «перший в світі»: перший політ у 
космос живої істоти - собаки Лайки (З листопада 1957 року), 
перші автоматичні станції до Місяця (1959), Венери (1961) та 
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Марса (1962). Сергій Корольов керував запусками перших 
космічних кораблів «Восток» і «Восход», першим польотом 
людини в космос (Юрій Гагарін, 12 квітня 1961), першим добо-
вим польотом (Герман Титов, 6-7 серпня 1961 року), першим 
груповим польотом (Андріян Ніколаєв і Павло Попович, 11-15 
серпня 1962), першим польотом жінки-космонавта (Валентина 
Терешкова, 16-19 червня 1963), першим виходом людини у 
відкритий космічний простір (Олексій Леонов, 18 березня 1965). 
Останній проект Корольова був реалізований вже після його 
смерті - космічний корабель «Союз», вперше запущений у 1967 
і тепер доставляє екіпажі на Міжнародну космічну станцію. 

***** 
Вставка. Ім’я Сергія Павловича Корольова за життя 
вважалося секретним, як і його розробки. Про нього не 
казали в новинах, ні писали в газетах СРСР, хоча в 
Європі і Америці вченого прекрасно знали. Після того, 
як був запущений перший супутник, комітет Нобелів-
ської премії запитав у Хрущова кому давати премію? 
Той відповів, що супутник був запущений соцсистемою 

і народом СРСР. Заговорили про вченого лише після його 
смерті 

***** 
У житті вченого був трагічний період - його ув'язнення в 

ГУЛАГу, про який ми вже згадували, але в СРСР замовчували 
до самої смерті Корольова. Як і чому він потрапив до ГУЛАГу?  

Відбувся черговий донос. У 1938 році С. Корольова, тоді 
перспективного вченого-ракетника, заарештували та засудили 
до 10 років таборів, нібито за шкідництво та підрив обороноз- 
датності СРСР. Є свідчення, що він узагалі був у розстрільно-
му списку, але страту замінили - ув'язненням. Так С.Корольов 
опинився у засланні на золотодобувній копальні Мальдяк на 
Колимі. Там він захворів на цингу. Цілий рік сидів в бараку  із 
кримінальниками. Був жорстоко побитий, отримав серйозну 
травму - перебиті шийні хребці, (що згодом стануть однією із 
причин смерті в період проведення операції). Листи Сталіну з 
проханням помилувати сина писала мати Корольова - Марія 
Баланіна, відомі льотчики М.Громов та В.Гризодубова. Але 
значну роль у порятунку С.Корольова від загибелі в таборах 
зіграло втручання відомого авіаконструктора Андрія Туполєва. 



 234 

Він також був засуджений і працював у подібній «шарошці» — 
секретному конструкторському бюро. Йшла війна, не вистачало 
хороших спеціалістів, Туполєв склав список із двохсот прізвищ 
вчених, які були ув'язнені, але вкрай необхідні для виконання 
поставлених задач. Але з'ясувалось, що з цих 200 чоловік, 100 
уже не було в живих. А поміж вцілілих був С.Корольов. Так він 
став працювати в «шарошці». І таким чином вижив. 

***** 
Академік Борис Черток, заступник Корольова з управ-
ління ракетно-космічними комплексами, писав у спога-
дах, що без хрущовських реформ в економіці – без її де-
централізації, без створення регіональних раднар-
госпів, - СРСР не послав би у космос ані перший штуч-
ний супутник Землі, ані першого космонавта планети. 

Адже саме раднаргоспи – діяли оперативно й ефективно, ко-
ли потрібно було за короткий час створити і запустити у 
виробництво нові зразки космічної техніки. А Сергій Корольов 
створив величезну горизонтальну мережу із таких підприєм-
ств, яка працювала на космонавтику. 

***** 
Життя Корольова сповнене таємницями. Перша з'явилася 

одразу після його народження у Житомирі 12 січня 1907 року. 
Хрестили його у житомирському храмі святої Софії, розташова-
ному при дитячому притулку. Чому там? Він же не був сиротою! 
Секрет вдалося розкрити завдяки спогадам матері С. Корольо-
ва - Марії Баланіної. Як відомо, батько Корольова - Павло Яко-
вич у Житомирі працював викладачем у Перший чоловічій гім-
назії. Він товаришував зі священиком, котрий служив у храмі 
при дитячому притулку. Коли ж народився Сергійко, батьки 
вирішили, що охрестить його саме той знайомий священик. А 
те, що церква була при притулку - не збентежило Корольових. 
Для них важливішим був не обраний храм, а саме священик. І 
те, що це був друг родини, вирішило місце хрещення малюка. 
Між іншим, той будинок є і нині - хоча перебудований. А всере-
дині навіть збереглися дві фрески з тієї колишньої церкви! 

Ще одна таємниця, яка відкрилася тільки по смерті Коро-
льова - дім, де народився і жив. Цей будинок дивом «знайшов-
ся» через 59 років після народження вченого. Як це було? Пріз-
вище Головного конструктора країна дізналася з його некроло- 
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гу в січні 1966 р. В некролозі було зазначено місце народжен-
ня – Житомир. Тож місцеві ентузіасти зацікавилися, а де кон-
кретно народився вчений? На щастя, в Житомирському архіві 
дані збереглися – і стало відомо, що Корольови на початку ХХ 
ст. винаймали частину будинку домовласниці Коханової по вул. 
Дмитрівській, 5. На диво, дім також зберігся – він вцілів у війну, 
і не був знесений у повоєнні роки. Делегація з Житомира пої-
хала в Москву і знайшла там Марію Миколаївну, маму вченого. 
Тоді їй вже було під вісімдесят років. Але вона приїхала до 
Житомира та впізнала будинок, де вони жили на початку XX ст. 
І цей будинок точно збігся зі знайденою в архіві адресою! Отак 
розкрилася ця таємниця. Житомир, Ніжин, Київ, Одеса... У цих 
містах минуло дитинство та юність С.Корольова. Чи пам'ятав 
він своє українське коріння? 

***** 
У спогадах про Корольова зафіксовано, що він із 
тих українців, до яких ставився приязно, а на кос-
модромі нерідко звертався так: «Здоров, козаче! 
Рідну мову ще не забув?» - і переходив на україн-
ську. Й саме для С.Корольова  космонавт-4 Павло 
Попович співав під час польоту: «Дивлюсь я на 
небо…». 

***** 
Безперечно! Навіть у анкеті під час навчання в КПІ у жов-

тні 1925 року в графі «національність» С. Корольов написав — 
«українець». Між іншим, заповнив анкету українською мовою. 
Та й, вже будучи видатним вченим, не цурався своїх коренів. А 
найкраще про ставлення головного конструктора до своєї бать-
ківщини сказала його донька Наталя Сергіївна: «Україну він 
любив завжди. Йому подобалася мелодійна українська мова, 
задушевні українські пісні, у нього назавжди залишилися най-
тепліші спогади про прожиту в тутешніх краях частину свого 
життя. Адже в Україні він зробив свої перші кроки на землі та 
перші польоти в небі, тут народилася його перша любов, тут 
він визначив шлях, яким йшов у подальшому все життя». 

Смерть Корольова у 59-річному віці також містила таєм-
ницю, яку тодішня влада СРСР не наважилася відкрити. Серг. 
Корольову призначили операцію на кишечнику на 14 січня 1966 
року. Операція була плановою і вважалася нескладною. Про-
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воджала його в лікарню дружина Ніна Іванівна. Вона згадувала, 
що відчула дивну тривогу, коли чоловік поїхав на операцію. 
Оперував його Борис Петровський – міністр охорони здоров’я. 
Але під час операції сталося ускладнення – внутрішня крово-
теча. Знадобився додатковий наркоз. Слід було провести інту-
бацію трахеї. Але цього не змогли зробити через оту давню 
табірну травму ГУЛАГу – перебиті шийні хребці. Корольов після 
того не міг широко розкривати рот, у нього не поверталася 
шия. І медики не змогли ввести дихальну трубку в трахею. Вче-
ний помер на операційному столі. Отак стара тюремна травма 
стала фатальною для нього через багато літ. Звісно, в офіцій-
ній пресі такі деталі, як Корольова били у в’язниці (вибиваючи 
потрібні зізнання) та невдалу операцію - не вказувалися. Про 
це через роки розповіла вдова С. Корольова – Ніна Іванівна. 

У США Корольова названо найрезультативнішою люди-
ною ХХ століття. Методи його роботи ще й нині досліджують 
могутні економічні школи США.  

Джерело: http://dovidka.biz.ua/sergiy-korolov-tsikavi-fakti/  
 

Загадковий  космодром  Тюратам 
В ході великих космічних перегонів СРСР 
і США стали першими і головними «кос-
мічними державами», здатними виводи-
ти на орбіту супутники своїми ракетами-
носіями, і «космічними наддержавами», 
що розпочали пілотовані космічні польо-
ти. І зараз ви дізнаєтесь як це почина-
лось. Сьогодні майже всі чули про космо-
дром Байконур - перший і найбільший у 
світі космодром, розташований на тери-

торії Казахстану. А назвали його так радянські секретні служби, 
прагнучи заплутати «потенційного супротивника» США. Справа 
в тому, що в Казахстані дійсно є містечко Байконур, але воно 
перебуває приблизно в 350 кілометрах від справжнього місця 
розташування космодрому, селище Тюратам. Аналіз траєкторій 
перших балістичних ракет, запущених з космодрому, відразу ж 
показав, що дійсний космодром Байконур (по секрету: 45°57' с. 
ш., 63°18' в. д.) і дійсне поселення Байконур - різні географічні 
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крапки. Але назва це за допомогою газет, радіо й телебачення 
стало загальноприйнятим і про нього знає увесь світ! 

До космодрому Байконур - був полігон Тюратам. А чому 
військовий полігон Тюратам став космодромом й як він одер-
жав назву Байконур, знають не всі. У СРСР вже був ракетний 
полігон № 1 Капустін Яр в Астраханській області. Там прохо-
дили випробування попередні ракети конструкції ОКБ Сергія 
Корольова Р1, Р2, Р5, Р11. Так навіщо знадобився ще один 
полігон? Чому ж раптом полігон Тюратам став Байконуром? 
Географічне розташування полігона, природно, було самим 
великим секретом СРСР. На карті він не позначався й з метою 
конспірації мав безліч назв: у документації - Полігон № 5, у 
залізничному сполученні - ст. Тюратам, для літаків - аеродром 
«Крайній», у поштових відправленнях – «Ташкент-90» або 
«Кизил-орда-50», на місцевості – просто номера площадок. А 
всі пов'язані з полігоном фахівці - називали його «Тюратам». 

***** 
До кінця 1955 року на полігоні працювали 1900 вій-
ськовослужбовців й 664 робітників та службовців. 
Начальником будівництва полігона був генерал 
Георгій Шубников, людина, що пройшла всю Другу 
світову війну й відповідала за інженерне забезпе-
чення найважливіших воєнних операцій в СРСР. 
***** 

Тож головною причиною секретності  стала гонка озбро-
єнь, що набирала обороти, між США й СРСР. Декілька слів про  
Семипалатинський випробувальний полігон - перший й один з 
найбільших ядерних полігонів СРСР, відомий як «СІЯП». Офі-
ційна назва: 2-й Державний центральний іспитовий полігон. 
Полігон розташований у Казахстані на границі Семипалатинсь-
кої (нині Східно-Казахстанської), Павлодарської і Карагандин-
ської областей, в 130 кілометрах західніше Семипалатинська, 
на левом березі річки Іртиш. Полігон займає 18500 км. На його 
території перебуває раніше закрите місто Курчатов, перейме-
нований на честь радянського фізика Ігоря Курчатова. Раніше 
позначалася як «Москва-400», «Беріг», «Семипалатинськ-21», 
станція Кінцева. На географічних картах це місце, як правило, 
позначається як «Кінцева» або за назвою села «Молдари», що 
ввійшло до складу м. Курчатова. 
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Для авіаційного забезпечення полігона використовували 
військові аеродроми «Планктони» (ґрунтовий аеродром), нап-
риклад, такий аеродром був на південній окраїні м. Курчатова, 
де базувалася авіаційна повітряно-військова частина 55115 і 
ще один «Філон» (в 50 км східніше м. Курчатова, поблизу сели-
ща Чаган). Крім військової частини 55115, для забезпечення 
полігона залучався також 647-й змішаний авіаційний полк спе-
ціального забезпечення, що базувався в Криму на аеродромі 
«Багерово». Зараз на території Семипалатинського полігона 
перебуває захищений об'єкт, де раніше зберігалася найсучас-
ніша  ядерна зброя. Таких об'єктів усього чотири у світі. 

Семипалатинський полігон проводив випробування ядер-
ної зброї з 1949 по 1989 рік. Перше випробування ядерної зброї 
в Радянському Союзі було проведено 29 серпня 1949 року. По-
тужність бомби склала 22 кілотонни. За весь час на полігоні 
було зроблено 456 ядерних випробувань, висаджено 616 заря-
дів, 116 з них склали наземні й повітряні. Сумарна потужність 
ядерних вибухів перевищила 2500 Хіросим. 

В 1953 році на Семипалатинськом полігоні Радянський 
Союз зробив випробування першої термоядерної бомби. Нова 
бомба була настільки потужної й важкої, що з її доставкою на 
територію ймовірного супротивника за допомогою звичайних 
літаків-бомбардувальників виникало багато проблем. У резуль-
таті цього випробування частина полігона була дуже сильно 
заражена радіоактивними продуктами вибуху й дотепер у дея-
ких місцях зберігається велике тло (фон). В 1989 році відомим 
казахстанським суспільним діячем Олжасом Сулейменовым 
був створений рух Невада - Семипалатинськ, що об'єднав 
жертв ядерних випробувань по всьому світі. Останній вибух на 
полігоні був здійснений 19 жовтня 1989 року. 29 серпня 1991 р. 
Семипалатинський полігон був закритий Казахською владою.  

***** 
Для американців у ті роки будь-яка інформа-
ція про можливі носії атомних й ядерних 
бомб, здатних досягати території США, 
була життєво необхідна. Додатково з ме-

тою конспірації, в 300 кілометрах на північний схід від дійсно-
го місця старту ракет, біля аулу Байконир у Джезказганській 
області були побудовані площадки бутафорського полігона. 
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Вибір не був випадковим. По-перше, це було глухе самотнє 
селище на березі річки Буланти, розташоване у площині по-
чаткового пуску  траєкторії ракет, і це  місце могло зійти за 
старт ракет, по-друге, у цьому місці ще з початку століт-
тя добувалося кам'яне вугілля, що відправлявся на сусідній 
Корсакпайський мідеплавильний завод. Навколо вугільних 
шахт були розкидані бараки, установлена електростанція, 
прокладена мережу місцевих доріг, підведена вузькоколійна 
ЖД залізниця. Якщо цей промисловий пейзаж доповнити 
макетами стартових площадок і побудувати поруч будинки 
військової частини, то для літаючих розвідників U-2 цілком 
можна створити видимість секретного об'єкта. В 1970-х 
роках бутафорію забрали, і зараз багато місцевих жителів не 
підозрюють про колишній підставний космодром. 

***** 
Тож 5 травня 1955 року народився перший радянський 

космодром. У цей день був закладений перший будинок його 
столиці - міста Ленінська. А 5 травня 1957 року Державна 
комісія підписала документ про приймання космічної «гавані», 
офіційно названої по благозвучному імені порівняно близького 
населеного пункту в безрозмірному казахстанському степу – 
Байконур. Уперше у відкритій пресі слово «Байконур» з'явило-
ся в 1961 році після польоту Юрія Гагаріна. 

За розповіддю генерального конструктора академік Вол. 
Барміна: - Місцевість під стартові площадки рекомендувалося 
вибирати пустельну, малонаселену, щоб відпрацьовані еле-
менти ракет, падаючи на землю, не заподіяли нікому шкоди. 
Космодром повинен був перебувати як можна південніше, щоб 
можна було використати енергію обертання Землі для виве-
дення апаратів у космос. 

Комісія спочатку визначила три перс пек-
тивних райони - у Марійської АРСР, у Да-
гестані, на березі Каспію, і в Казахстані. 
Переважніше здавався глухий район 
лісозаготівель у Марійській республіці: 
наявність будматеріалів, безлюдна міс-
цевість, траса ракети проходить після 
старту над тайгою й тундрою. Перспек-
тивним уважався й беріг Каспійського 
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моря - зручно доставляти туди вантажі. Найменш удалою пред-
ставлялася площадка в Казахстані - ні доріг, ні води, узимку за 
тридцять градусів морозу, улітку - за сорок градусів жар. Але в 
результаті подальшого аналізу комісія вибрала саме Казахс-
тан. Його найважливіша перевага - великий простір для розвит-
ку космодрому. 

Тепер перейдемо до розгляду загадкового полігону Тюра-
там. У казахському степу, недалеко від непокірливої річки Сир-
дар’ї, розташовувалася невелика залізнична станція Тюратам. 
12 січня 1955 року там зупинився поїзд, від нього відчепили два 
вагони-теплушки, з яких вийшли люди у формених кожушках. 
Це була перша робоча група, їй треба було приготувати все 
необхідне для зустрічі основного загону будівельників для май-
бутнього космодрому Байконур. Керівник інженер І.Денежкін. 

Через три місяці там уже стояли 7 пасажирських вагонів, 
у яких розмістився штаб будівництва на чолі з Георгієм Шубни-
ковим. Випускник Ленінградського інституту промислового 
будівництва, Шубников у роки Другої світової війни займався 
інженерним забезпеченням бойових операцій частин Радянсь-
кої Армії. Його загін будівельників і склав кістяк величезного 
колективу, що споруджував перший радянський космодром. 

На ст. Тюратам стали прибувати ж\д вагони. І незабаром  
крихітна станція виявилася так забита матеріалами, технікою, 
що поїзда далекого прямування довгі хвилини йшли уздовж них 
як у коридорі. Сотні автомашин розвозили матеріали на будіве-
льні майданчики. Одночасно будувалися бетонні заводи, роз-
чинний вузол, механізовані склади, налагоджувалося лісопи-
льне виробництво. Піднімалися стіни майстерень із ремонту 
будівельної техніки, зводилося житло. У квітні 1955 року був 
прокладений перший кубометр бетонної автомобільної дороги, 
що вела до не побудованої стартової площадки, але з якої вже 
через півтора року повинен стартувати перший в історії штуч-
ний супутник Землі. Із цих дат і починалася прокладка «доро-
ги» людства у Всесвіт. 

У ту пору газети багато писали про трудові подвиги моло-
ді, що освоювала в Казахстані й інших районах країни цілинні й 
перелогові землі. А поряд йшло величезне будівництво майбут-
нього Байконуру. Тоді ж по закритим спискам були визнані гід-
ними урядових нагород 243 будівельника Байконуру. Найпер-
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ші маловідомі нагороджені люди, про яких у СМІ мовчали. На 
запитання: - В чому зв'язок полігона Тюратам з космодромом 
Байконур? Відповідь проста: - Старий полігон Тюратам, нині - 
космодром Байконур. На території Казахстану розміщувалися 
найбільші в СРСР випробувальні, космічні та ядерні полігони:  
Емба, Сари-Шаган (Приозерськ) , космодром Байконур (або 
Тюратам), Семипалатинський ядерний полігон, іспитовий полі-
гон Капустін Яр розташований здебільшого на землях Казахс-
тану, льотно-іспитовий «Центр ГЛІЦ» розташований на тери-
торії Атирауської і Західно-Казахстанської областей, полігон 
Ашулук та інші.  

Короткий огляд окремих іспитових полігонів:  
 Полігон ГЛІЦ (929-й Державний льотно-іспитовий 

центр Міністерства оборони імені В.П.Чкалова, розташований у 
місті Ахтубінськ Астраханської області). Трасово-вимірюваль-
ний комплекс (ТВК) призначений для використання об'єднаних 
у єдиний полігоно-вимірювальний комплекс об'єктів і бойових 
зразків авіаційної техніки й озброєння, проведення бойової під-
готовки стройових частин Військово-повітряних сил й авіації 
Військово-морського флоту, а також беруть участь у проведен-
ні інших літних випробувань зразків озброєння Збройних Сил 
РФ. ТВК містить у собі системи керування об'єктами, збору й 
обробки інформації, п'ять полігонів і три іспитові станції, дві 
комендатури. Є ще найбільший  авіаполігон у Росії «Грошево» 
(Володимирівка), в 22 км від Ахтубіська; інші перебувають у 
Казахстані, наприклад: Тургай, Суюндук, Теректа й Атирау, на 
відстані 500-800 км від Ахтубінська. 

 Державний Науково-дослідний іспитовий полігон 
Емба № 11 створений 7 травня 1960 року, коли в 10 кілометрах 
від станції Эмба Актюбінської області Казахської РСР був заби-
тий перший кілочок і розгорнутий наметовий табір. У липні 1960 
року почалися перші геодезичні й будівельні роботи, які прово-
дилися під безпосереднім керівництвом Н. Рощицького, приз-
наченого начальником полігона. В 1963 році на полігоні поча-
лися перші спільні випробування. Трохи пізніше був створений 
повний обсяг необхідної інфраструктури для випробувань зені-
тних ракетних і радіоелектронних засобів. Зокрема , в 2 км до 
півдня від міста Жем (Эмба) Мугалжарського району Актюбін-
ської області Казахстану був побудований аеродром 1 класу 
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«Карась» (з базуванням на ньому змішаного авіаційного полку). 
На полігоні проводилися випробування зенітно-ракетних комп-
лексів («З-300», «Бук», «Тунгуска»), засобів ППО, оперативно-
тактичних ракет малого радіуса дії, а також військові навчання 
із застосуванням нових зразків озброєнь даних типів («Оборо-
на-92», «Осінь-93», «Фенікс-96») тощо. 

 Полігон Ашулук - російський військовий полігон. Роз-
ташований в Астраханській області до сходу від залізничної 
станції Ашулук. Призначений для випробування зенітно-ракет-
них озброєнь військ ППО й проведення військових навчань із 
застосуванням даної зброї. Офіційна назва: 42-й Навчальний 
Центр Бойової Підготовки Зенітно-Ракетних Військ (42 УЦБП 
ЗРВ). Сформований 25 травня 1960 по директиві Генштабу 
Збройних сил СРСР. 

У радянський час полігон Ашулук перебував на терито-
ріях двох держав - Росії й Казахстану. Відведена під нього 
ділянка площею 120 км, на 38 км розташована у межах Астра-
ханської області, а інша його частина залишилася на землях 
Казахстану. На полігоні регулярно проходять навчання зенітно-
ракетних військ ППО Збройних Сил Росії й країн СНД. Також  
на полігоні Ашулук є спеціальний аеродром. 

 Сари-Шаган - військовий полігон у Казахстані. Розта-
шований до заходу від озера Балхаш у пустелі Бетпак-Дала на 
територіях Карагандинської й Жамбильської областей. Перший 
й єдиний у Євразії полігон для розробки й випробувань проти-
ракетної зброї. В епоху СРСР офіційна назва полігона Держав-
ний науково-дослідний й іспитовий полігон № 10 Міністерства 
оборони СРСР (МО СРСР). Адміністративний центр полігона - 
ЗАТЕ Приозерськ, розташований на березі озера Балхаш. 
Найближча до Приозерську залізнична станція Сари-Шаган 
перебуває в 10 км західніше його в однойменному населеному 
пункті на залізниці  Моинти-Чу, побудованої в 1950 році. На 
території полігона є діючий військовий аеродром «Камбала» і 
кілька занедбаних ґрунтових аеродромів. Через полігон прохо-
дить автомобільна дорога Єкатеринбург - Алма-Ата. Код номе-
рних знаків транспортних засобів  Міноборони Росії – 92. 

Окремо треба виділити полігонний комплекс випробувань 
лазерної зброї високої потужності на полігоні Сари-Шаган, це 
роботи із програм «Терра» й «Омега». 
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«Терра» - радянська програма розробки лазерної зброї 
високої потужності для ПРО з 1965 року. Науковий керівник 
програми «Терра-3» був Н. Г. Басів. Практична робота прово-
дилася ОКБ «Вимпел», потім ЦКБ «Промінь» і КБ «Автоматичні 
системи», згодом НПО «Астрофізика». 

«Омега» - радянська програма розробки лазерної зброї 
високої потужності для ПВО початої в 1965 р. Науковий керів-
ник програми «Омега», був А. М. Прохоров. Практична робота 
проводилася ОКБ «Стріла», (згодом – «Алмаз»). Координати 
полігонного комплексу випробування лазерної зброї 45.848° с. 
ш. 73.518° в. буд. (G) (O) 

 Семипалатинський ядерний полігон був одним із 
двох основних ядерних полігонів СРСР в 1949-1989 роки. За 
час свого існування полігон приніс чимало проблем живучим 
рядом з ним жителям, забруднив значні території Казахстану й 
Росії, а також сприяв негативному відношенню людей у 
продукції, що надходила із забруднених районів й ін. 

Полігон використався для різних випробувань ядерної 
зброї СРСР - як у землі (у штольнях і шпарах), так й в 
атмосфері. 22 листопада 1955 року термоядерна бомба була 
скинута з літака й розірвалася на висоті 2 км над рівнем землі. 
У небезпечних зонах колишнього полігона радіоактивне тло 
(фон) дотепер доходить до 10 000-20 000 мікрорентгенів у 
годину. Незважаючи на це на полігоні дотепер живуть люди й 
використає його в сільськогосподарських цілях. 

 Капустін Яр ракетний військовий полігон у північно-
західній частині Астраханської області, але займає також землі 
в межах Атирауської і Західно-Казахстанської областей, площа 
0,40 млн.га. 13 травня 1946 року Постановою Ради Міністрів 
СРСР для здійснення наукових досліджень і випробувань ра-
кетної техніки був створений Державний Центральний полігон 
реактивної техніки - нині 4-й Державний Центральний Міжви-
довий полігон Міністерства оборони РФ «Капустін Яр». Першим 
начальником полігона «Капустін Яр» був Герой Соціалістичної 
Праці генерал-полковник артилерії Вознюк, що командував 
полігоном у період з 1946 по 1973 рік.  

18 жовтня 1947 р. на полігоні уперше здійснили запуск 
балістичної ракети. У липні 1951 вперше був здійснений пуск 
ракети із тваринами на борті. Це були собаки Дезик і Циган, 
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усього з полігону в космос було запущено 48 собак (більш дета-
льно ми опишемо трохи нижче). До 1983 в космос було виведе-
но 18 штучних супутників землі серії «Інтеркосмос», 11 геофізи-
чних ракет «Вертикаль», 15 метеоракет, 5 супутників іноземних 
держав. Полігон «Капустін Яр» і сьогодні є одним з найбільших 
науково-дослідних й іспитових центрів на території Казахстану. 

 Космодром «Байконур», ми про нього вже розповіда-
ли, зазначимо, що з нього були запущені супутники серії «Кос-
мос», «Метеор», супутники зв'язку й телебачення «Екран», 
«Веселка», «Обрій», «Блискавка», навігаційний супутник «Гло-
нас», орбітальні станції «Салют», «Мир», модулі «Квант», авто-
матичні міжпланетні станції «Марс», «Венера», «Зонд», «Вега». 
Стартовий район космодрому розкинувся на 85 км із півночі на 
південь і на 125 км із заходу на схід. Крім стартового району до 
космодрому відносяться вимірювальні пункти, розташовані на 
відстані до 500 км по трасі польоту ракет на території Казахс-
тану, а також 22 поля падіння уламків ракет загальною площею 
4,8 млн га земель, які виведені з с\г обігу. У наш час із Байкону-
ру роблять всі запуски пілотованих космічних кораблів «Союз-
ТМ» (раніше – «Восток», «Восход», «Союз»), автоматичних 
вантажних кораблів «Прогрес-М» та інше.  

***** 
Вставка. Проїзд до Байконуру: на поїзді «Мос-
ква-Ташкент» («Москва-Алма-Ата») до стан-
ції Тюратам або на літаку до аеропорту Ле-
нінськ; далі на машині або автобусі до космо-
дрому - при наявності дозвільних документів! 
Обслуговуючий персонал космодрому – служ-
бовці Військово-космічних сил, співробітники 
підприємств розроблювачів і виготовлювачів 
ракетно-космічної й допоміжної техніки, чле-

ни їхніх родин. В 1990 р. населення м. Ленінська досягало 50 
тис. чоловік, станом на 2016 рік - даних немає.  

***** 
Простому читачеві, що бачив «Байконур» тільки по теле-

візорі, важко представити реальні масштаби космодрому. Це 
52 стартові площадки, 34 технічних комплексів, 3 обчислюва-
льних центри, 16 стаціонарних вимірювальних пунктів, 2 рух-
ливих автомобільних, 1 залізничний, 4 літакових вимірюваль-



 245 

них пункти, 4 спецбази, 1 киснево-азотний завод, 2 механо-
складальних заводи, 2 аеродроми й 5 посадкових площадок, а 
ще 1 ТЕЦ потужністю 80 МВТ, 2 енергопоїзда, 1 метеостанція, 
1 іоносферна станція - все це велике господарство разом й є 
космодром «Байконур». 

Самими використовуваними є площадка № 1, відома як 
«Гагарінський старт», з якої в космос відправлено більше 600 
космічних апаратів та площадка № 31, з якої стартувало біль-
ше 200 ракет. Усього кількість запущених з «Байконуру» комс-
мічних апаратів наближається до 2000. 

Крім стартових комплексів на космодромі є технічні слу-
жби, що включають монтажно-іспитові корпуси ракет-носіїв і 
космічних апаратів, системи транспортування, зберігання, зап-
равлення й утилізації компонентів палива (кисень, водень, гас, 
у тому числі - синтетичний, азотний тетроксид й ін.), стенди для 
випробувань радіотехнічних систем, позиції для обслуговуван-
ня ядерних енергетичних установок, станції прийому телемет-
ричної інформації, станції спостереження за запуском об’єктів. 
Величезну територію займають поля приземлення і падіння 
відпрацьованих агрегатів, вони тягнуться  від Волги – і до Ура-
лу в одну сторону і від Тюратаму – й до Самари в іншу. На 
полігоні є два аеродроми: «Крайній», використовуваний для 
транспортних і пасажирських перевезень, і «Ювілейний» для 
посадки ВКС «Буран». 

***** 
Ті, хто в 1954 році вибирав місце для нового ракет-
ного полігона, у кошмарному сні не могли собі пред-
ставити розпаду СРСР. Однак в 1991 році це стало-
ся і в житті «Байконуру» почалися лихоліття. Еко-
номічні труднощі привели до різкого скорочення кос-
мічної програми. Служба на космодромі перетвори-
лася в тяжку повинність. Фахівці виживали, як могли, 

багато хто разом з родинами їхали в Росію. На багатьох 
об'єктах запанувало запустіння. В 1994 р. «Байконур» пере-
дали в довгострокову оренду Росії, у січні 2004 оренду про-
довжили до 2050 року. За його експлуатацію уряд Росії що-
річно виплачує Казахстану понад 100 мільйонів доларів. 
Мільярди рублів ідуть також на експлуатацію й ремонт 
об'єктів космодрому.  Джерело: http://іzvestіa.ru/news/ 
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Попередня  підготовка  до  штурму  космосу 
За рішенням Міжнародної ради наукових 
союзів й урядів ряду країн 1 липня 1957 р. 
розпочався Міжнародний геофізичний рік 
(МГР). У ньому взяли участь десятки дер-
жав, у тому числі наша країна. Близько 30 
тис. учених по заздалегідь погодженому 
плані 18 місяців проводили великі дослід-
ження у всій товщі атмосфери, на суші, у 
морях й океанах, у космосі. У перший же 
рік проведення МГР було запущено 116 
дослідницьких ракет. Щоб вивчити весь 
комплекс геофізичних процесів, учені виб-

рали період максимуму сонячної активності. Треба сказати, що 
Сонце не поскупилося й «нагородило» потужними магнітними 
бурами, полярними сяйвами, іоносферними збурюванням і т.д. 
Геофізики одержали великий матеріал, що дозволив глибше 
проникнути в сутність складного комплексу сонячно-земних 
зв'язків. А 4 жовтня 1957 р. в СРСР був проведений запуск пер-
шого штучного супутника Землі, пізніше - запуск супутників у 
США. Наприкінці  1940-х років медики вже були знайомі з реак-
цією організму людини й тварин на перевантаження, вібрації, 
шум й інші фактори польотів на висотних літаках. Однак даних 
про біологічну дію невагомості вони ще не мали. 

У СРСР біологічні експерименти на висотних (геофізик-
них) ракетах перша розпочала група співробітників Науково-
дослідного іспитового інституту авіаційної медицини (НДІАМ) 
ВПС Міноборони СРСР в 1951 р. під керівництвом В.І.Яздов-
ського. До цього він керував лабораторією герметичних кабін і 
скафандрів у НДІАМ й в основному проводив дослідження на 
нових літаках конструкції Туполєва, останній рекомендував 
його С.Корольову і той організував зустрічі В. Яздовського з 
міністром Збройних Сил СРСР маршалом А.М.Василевським і 
із президентом Академії наук СРСР С.І.Вавиловим, які пообіця-
ли повну підтримку тим дослідженням.  

В 1949 р. відповідно до  рішення міністра ВС СРСР мар-
шала Василевського проведення біологічних і медичних дос-
ліджень було покладено на наукову групу В.Лздовського у яку 
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увійшли лікарі А.Покровський, В.Попов, інженер Б.Буйлов й 
авіаційний технік Б.Блінов. В 1950 р. відкрилася перша науко-
во-дослідна робота в області космічної медицини – «Фізіолого-
гігієнічне обґрунтування можливостей польоту в особливих 
умовах». Об'єктами дослідження спочатку були миші, пацюки, 
морські свинки. Але ці тварини для експериментів у лаборатор-
ній обстановці не підійшли, тому розпочалась робота ж з вищи-
ми тваринами - мавпами, які в біологічному відношенні ближче 
до людини. Але мавпи важко піддаються спеціальному трену-
ванню й повільно звикають до незвичайних умов. Правда, аме-
риканці посилали в польоти на перших ракетах мавп в стані 
глибокого наркозу, що знижує цінність експерименту, тому що 
наркоз «виключає» діяльність кори головного мозку. 

Зрештою радянські вчені зупинилися на собаках. Фізіоло-
гія яких добре вивчена, вони порівняно легко піддаються нав-
чанню, швидко освоюються в незвичних умовах і досить спо-
кійно  поводяться  при  фіксації  в  спеціальному  спорядженні.  
Постало питання: «Яких собак залучати до експерименту, дво-
рняг чи елітних порід»? Медики зупинися на дворнягах із прос-
тої причини: вуличні пси з першого дня змушені боротися за 
виживання й краще переносять стресові ситуації. Однак, треба 
було врахувати й зовнішній вигляд, бо комусь із них прийдеть-
ся красуватися на сторінках газет, тож вибирали собачі «об'є-
кти» гарних, струнких, з «інтелектуальними» мордочками. 

***** 
Вставка. Польоти в космос почалися за десять 
років до Гагаріна, і ніякого корабля-супутника 
«Восток» тоді ще не було, а були модифіковані 
німецькі ракети «Фау-2» - такі ж, з якими нап-
рикінці війни нічого не могли поробити англійці. 
Радянська ракета «Р-1А» (колишня німецька 
«Фау-2» з відокремлюваною боєголовкою) ство-
рена під керівництвом С. Корольова. Виробник - 

НДІ-88, пізніше дніпропетровський завод № 586. Перебувала 
на озброєнні в СРСР у 1950-1952 р., і  саме цій ракеті приз-
начено було відкрити еру успішних польотів живих істот 
(собак та інших) до меж земної атмосфери. Є дві цікавинки з 
приводу ракет «Р-1А». 1). Заступник С.Корольова академік 
Б.О.Черток у своїх мемуарах наводить висловлювання одного 
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з генералів з нагоди льотних випробувань: «Що ви робите? 
Заливаєте у ракету понад чотири тони спирту. Та якщо 
дати моїй дивізії цей спирт, вона будь-яке місто візьме з ходу. 
А ракета ваша у це місто навіть не влучить! Для чого дарма 
переводити спирт»? 2). Журналіст Я.Голованов у своїй книзі 
«Корольов: факти і міфи» згадує випадок, коли миші, рятую-
чись навесні з затоплених полів, знайшли притулок у сховищі 
ракет «Р-1А» і погризли там усю ізоляцію. Після цього у кон-
структорську документацію було включено вимогу про неп-
рипустимість застосування для електроізоляції їстівних 
матеріалів. 

***** 
Для проведення дослідів у спеціальний віварій звезли 

перших 32 дворняг, яких наловили в московських підворіттях 
(потім їх міняли, списували, поповнювали і т.д.) Кандидатів 
відбирали по строго заданих параметрах: певною вагою, рос-
том  не вище 35 см., що визначалося розмірами кабіни, оскі-
льки на шкірі тварини треба було закріпити чимало датчиків. 
Восени 1950 р. відібрані дворняжки в кількості більше трьох 
десятків приступили до інтенсивних тренувань. Як писали потім 
радянські газети, за кілька місяців «... собаки пройшли всі види 
випробувань. Вони могли довгостроково перебувати в кабіні 
без руху, переносити великі перевантаження, вібрації тощо. 
Тварин не лякали звуки, уміли сидіти у своєму експерименталь-
ному спорядженні, даючи можливість записувати біоструми 
серця, м'язів, мозку, артеріальний тиск, характер подиху і таке 
інше». До літа 1951 р. наукова група завершила підготовку 
перших 14 собак. А з липня 1951 р. до червня 1960 р. під час 
пусків геофізичних ракет з полігона Капустін Яр були проведені 
три серії експериментів. Всього тільки з полігону Капустін Яр 
було запущено в космос 48 собак. 

***** 
Факти. Коротко ми вже розповідали про Капус-
тин Яр (скорочено Кап-Яр) ракетний військовий 
полігон, який однією ділянкою землі знаходився 
в північно-західній частині Астраханської обл., 
а іншою - в межах Атирауської і Західно-Казах-
станської областей. Офіційна назва на той 
період: 4-й Державний центральний міжвидовий 



 249 

полігон РФ (4 ДЦМП). 3 червня 1947 року Постановою Ради 
Міністрів СРСР ЦК ВКП (б) № 2642–817 місцем дислокації 
нового ракетного полігону був визначений Капустін Яр, нача-
льником полігону призначений генерал-майор Василь Вознюк. 
Але полігон почали створювати на 1 рік раніше, і в 1946 році 
там відбулися випробування перших радянських балістичних  
ракет. У вересні 1947 з Німеччини прибула бригада особливо-
го призначення генерал-майора О.Тверецького, потім 2 спец-
потяги з устаткуванням, сформовані в Німеччині. На поча-
ток жовтня 1947 року, окрім бетонного випробувального 
стенду і бункера на 1-му майданчику, були побудовані стар-
товий майданчик з бункером, тимчасова технічна позиція, 
монтажний корпус, бетонне шосе і 20 км залізничну гілку, що 
сполучали полігон з головною магістраллю на Сталінград.  

Як виникла назва полігону? Іменується полігон по назві 
розташованого поруч старовинного села (нині селище місь-
кого типу) «Капустін Яр», що примикає з південного сходу до 
міста Знаменська, чисельність населення міста 32,1 тис. 
чол. (2005). Будівництва житла на полігоні не велося до 1948 
року, будівельники і випробувачі ракет жили в наметах, зем-
лянках, тимчасових будівлях, а також наймали квартири в 
селянських хатах села Капустін Яр. Керівництво полігону 
проживало в спецпотягу. До 1 жовтня 1947 року В.Вознюк 
доповів керівництву про готовність полігону для проведення 
пусків ракет, а 14 жовтня 1947 року на полігон прибула пер-
ша партія німецьких ракет «Фау-2» (А-4). 

18 жовтня 1947 року в 10:47 за київським часом був зроб-
лений перший старт балістичної ракети в СРСР. У період з 
18 жовтня по 13 листопада 1947 року було запущено 11 німе-
цьких ракет «Фау-2», з яких 9 досягли мети (хоча і з великим 
відхиленням від заданої траєкторії) а 2 шт. потерпіли аварію. 

В 1947-1957 р. Капустін Яр був єдиним місцем випробу-
вань радянських балістичних ракет. За відкритими даними, з 
1950-х років на полігоні Капустін Яр було проведено більше 10 
ядерних вибухів (на висоті від 300 м до 5,5 км), сумарна поту-
жність - приблизно 65 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. 
Окрім ядерних випробувань, в Капустіному Яру було підірвано 
24 тис. керованих ракет, випробувані 177 зразків військової 
техніки, знищено 619 ракет РСД-10 та інше. 
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 Перша серія експериментів на собаках 
розпочалася у липні-вересні 1951 р. і про-
водилася на геофізичних ракетах «Р-1Б» и 
«Р-1У», що піднімалися на висоту 100 км і 
більше. Ці ракети були модифікацією 
«королівської  Р-1». Вони відрізнялися  
тим, що в їхній головній частині ракети 
монтувалися додаткові відсіки на 3 м. 
Безпосередньо до відсіку приладів прими-
кав відсік з апаратурою, призначений для 

вивчення складу первинного космічного випромінювання і його 
взаємодії з речовиною - ФІАН-1 (розробка фізичного інституту 
Академії Наук). Перед ним розташовувалися герметичний від-
сік і система порятунку головної частини разом з герметичною 
кабіною. Для цієї мети між гермокабіной і відсіком ФІАН-1 була 
змонтована парашутна система. У герметичний відсік обсягом 
0,28 м3  поміщали двох собак, укріплених прив'язними ременя-
ми на спеціальних лотках. Над ними висіла кінокамера, що 
знімала тварин протягом усього польоту. Ракета «Р-1У» від-
різнялася від «Р-1Б» тільки тем, що замість апаратури ФІАН 
монтувалася парашутна система порятунку всього корпуса 
ракети. Вона піднімалася на висоту близько 100 км. після чого 
головна частина із тваринами відокремлювалася й опускалася 
на землю на власному парашуті. 

Як ми вже казали, перший запуск собак у космос відбувся 
ранком 22 липня 1951 р. з полігона Капустін Яр. Ранній час ста-
рту обрали тому, що перед сходом сонця повітря особливо чис-
те, спостереження й керування ракетою здійснюються легше. 
Тоді ще не було засобів ведення ракет, тому важливо було, 
щоб сонце через обрій висвітлювало ракету. Тож собаки Дезик 
і Циган на ракеті «Р-1У» піднялись на висоту 87 км 700 м, і 
спрацювало відключення двигуна, головна частина із тварина-
ми відокремилася, і через 15 хвилин парашут плавно опустився 
неподалік від стартової площадки. Учасники експерименту 
кинулися до місця можливого приземлення. Побачити собак-
першопрохідників космосу хотіли всі, першими до кабіни підбіг-
ли військові і уже дивилися через ілюмінатор. В середині було 
чутно голосний собачий лемент: «Живі» з полегшенням вимо-
вили люди. Обидві собаки за всіма показниками почували себе 
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добре. Випущені з кабіни Циган і Дезик носилися як очманілі, і 
всі прагнули взяти їх на руки, погладити, приголубити тощо. 
Дивлячись на них вчені розуміли, що жива істота може пере-
носити подібний політ у космос, у першу чергу - супутні пере-
вантаження й короткочасну невагомість. Тож не за горами, 
скоро і людина підійметься у космос.  

***** 
Вставка. У Вікіпедії зазначено, що першою соба-
кою-космонавтом була Лайка, її запустили в кос-
мос 3 листопада 1957 року о пів на шосту ранку 
за московським часом на радянському кораблі 
«Супутник-2». Повернення Лайки на Землю не 

планувалося (як і інших тварин - залишили у космосі), собака 
Лайка загинула під час польоту від стресу і перегріву.  

***** 
Нам слід наголосити, що крім собак, у 

випробувальні космічні польоти відправлялись 
й  інші тварини. Наприклад, в суборбітальні і 
орбітальні польоти було відправлено 32 при-
мата, серед яких були макаки-резуси, макаки-
крабоїди, звичайні білячі мавпи і інші. З мавпа-
ми проводили експериментальні запуски США, 
СРСР, Іран, Франція і Аргентина. 

Запуском в космічний простір кішок займа-
лася тільки Франція. 18 жовтня 1963 з полі-
гону в Сахарі була відправлена ракета з 
кішкою на борту. У підготовчій групі було 
всього 12 тварин, з яких головним кандида-
том був затверджений кіт Фелікс. Але перед 
самим запуском космічного апарату він втік, 
і на його місце затвердили кішку Фелісету. 

На висоті 200 кілометрів, політ пройшов благополучно, і «кішка-
астронавт» приземлилася неушкодженою. Окрилені успіхом 
вчені поспішили через тиждень запустити ще одну кішку в кос-
мічний простір, але на жаль експеримент виявився невдалим. 

Дрозофіли, хрущаки, черепахи та  інші. На  борту  «Зонд-
5», який вперше в світі здійснив політ до Місяця, на його борту 
знаходилися дрозофіли, клітини Хела, хрущаки, насіння вищих 
рослин і дві середньоазіатські черепахи. Всі істоти політ пере-
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несли добре, щоправда в однієї черепахи через перевантажен-
ня вилізло одне око з орбіти. 17 листопада 1975 був запущений 
космічний корабель «Союз», на борту якого перебували ще дві 
черепахи. Місія польоту в космосі розтяглася на 90 днів, таким 
чином був встановлений рекорд перебування тварин в космосі. 
В якості «космонавтів» - черепах використовували і в Ірані. 

Тож повернемося до перших польотів собак у космос. Че- 
рез тиждень, в кінці липня 1951 р. з полігона Капустін Яр був 
зроблений аналогічний запуск на ракеті «Р-1Б», у якому брали 
участь уже відома нам собака Дезик і його нова напарниця на 
ім’я Лиса. На Дезике планувалося вивчити вплив повторного  
польоту на собаку. При падінні капсули парашут не розкрився, і 
обидві собаки загинули. 

А що ж відбулося з Циганом, першою собакою-космонав-
том? Щоб спасти Цигана (як першопрохідця),  відразу ж після 
трагедії з Дезиком і Лисицею, Цигана від польотів відсторони-
ли. Його взяв до себе голова держкомісії академік Благонра-
вов, почали злучати з іншими собаками і отриманих «космічних 
щенят» дарували друзям, як ордена, за особливі заслуги. 

***** 
Вставка. Довгі десятиліття все, що було 
зв'язано й із першим польотом у космос: 
собак у 1951 р, і з іншими тваринами, ста-
новило найважливішу державну таємницю й 
розголошенню не підлягало. Уперше публік-
не повідомлення про політ Цигана й Дезика 
було зроблено на науковій конференції в 

Калузі через сорок років (джерело). Взагалі, таємність була 
така, що навіть клички тих самих собак міняли іноді по 
декілька раз - із цим ми ще зштовхнемося трохи пізніше 

***** 
У рамках цієї серії експериментів на полігоні Капустин Яр 

відбулися ще чотири запуски, у яких брали участь собаки: Вед-
медик, Чижик, Сміливий, Рижик, Зіб і Непутящий. Собака Зіб 
споконвічно до польотів не готувалася, її місце повинен був 
зайняти пес по кличці Ріжок. Лаборант, що виводив собак на 
прогулянку перед стартом, випадково спустив Ріжка з повідця, і 
той утік у степ. Якраз у цей день на полігоні, підготовлених 
інших собак не було (собак готовили до чергового етапу випро-
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бувань у Москві), і замінити Ріжка підготовленою собакою було 
неможливо. У результаті підходящим по розміру бродячого пса 
без клички, підібрали біля солдатській їдальні й включили в 
програму польоту, згодом назвали його «Зібом». У метушні 
навіть не розібралися, що пес був приблудним, згодом з’ясу-
вали (після польоту), що то було молоде щеня. Нетренований і 
не підготовлений Зіб  запуск переніс добре, і в офіційних звітах 
згодом значився  як непідготовлений випробувач, що як літав 
по «спеціальній програмі». Коли С. Корольову стало відомо про 
підставу з собакою, він посміхнувся і сказав з теплотою в голо-
сі: «Скоро на наших кораблях у космос будуть літати по проф-
спілкових путівках – як на відпочинок». 

***** 
Ні в 1952 році, ні в 1953 році собаки в кос-
мос не літали: величезна робота прово-
дилася у земних умовах. За допомогою 
собак випробовувалися різні засоби поря-

тунку, космічні катапульти, а тим часом на полігоні Капустін 
Яр проводилися всі нові й нові випробування ракетної техніки. 

***** 
Суборбітальні космічні польоти із собаками на борті про-

довжилися влітку 1954 року, і в першому ж польоті на собаках-
космонавтах стояли випробувати новий спосіб повернення на 
землю. Наприклад, катапультування прямо в космосі й повер-
нення назад до Землі в індивідуальному скафандрі. Цей істо-
ричний експеримент відбувся 26 червня 1954 року: скафандри 
випробовували собаки Рижик і Лисиця-2. Чому № 2, бо перша 
Лиса, трьома роками раніше загинула разом з Дезиком. Далі 
експерименти з собаками ставали все складніше. 

 У ході другої серії експериментів (липень 
1954 р. - червень 1956 р.) проводилися ро-
боти над забезпеченням безпеки тварин у 
скафандрі при розгерметизації кабіни й 
катапультуванні у верхніх шарах атмосфе-
ри. Польоти здійснювалися на ракетах «Р-
1Д» і «Р-1Е» (висота до 110 км). На «Р-1Д» 
- на відміну від ракет «Р-1Б» та «Р-1У», 
кожна із двох собак катапультувалась у 

скафандрі, змонтованому на спеціальному візку, що мав пара-
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шутну систему з життєзабезпеченням. Перший запуск по цій 
системі був здійснений 26 червня 1954 р. із собаками Рижиком і 
Лисицею-2. Тварини перенесли політ і катапультування благо-
получно. У рамках цієї серії пройшло 9 стартів, у яких брали 
участь 12 інших собак, 5 із них загинули. Зокрема 5.02.1955 р. 
при запуску Лисиці-2 і Бульби, при зльоті ракету повело убік, 
стабілізаційні рулі спрацювали занадто різко, і собак по інерції 
викинуло з кабіни. Вони загинули. Не зовсім звичайно закінчи-
вся і слідуючий політ собаки Маля від 2 листопада 1955 року. 
Старт був вдалим, із землі було видно, як спускається парашут 
з візком, а потім поривами вітру парашут віднесло убік, у районі 
посадки почався буран. Через кілька хвилин парашут взагалі 
зник з виду. Розпочались пошукові роботи, вислані літаки й 
вертольоти не змогли виявити Маля ні в той день, ні на наступ-
ний, хоча яскрава пляма лежачого на землі парашута повинно 
було бути помітно здалеку. На третій день деякі члени комісії 
вже були впевнені, що собака загинула, але С.Корольов напо-
лягав на обстеженні району приземлення на машині. Коли над-
вечір  члени пошукової групи вже були у відчаї і повернули 
додому, один із солдатів раптом попросив: «Давайте ще там у 
балці подивимося»! Інтуїція не підвела: у балці лежав візок з 
собакою Маля, але чомусь без парашута. Собака в скафандрі 
була ще живою, провівши три дні без їжі (добре, що в шоломі 
був передбачений лючок, що автоматично відкривався на 
висоті 4000 м і забезпечував доступ повітря!). Як потім з'ясува-
лося, візок приземлилася біля отари овець. Пастух-казах від-
різав яскравий парашут і пішов з отарою подалі від цього місця. 
Ось чому пошукові групи з повітря не могли виявити парашут з 
візком. От так, чиясь жадібність і підлість приводять до трагедії. 

***** 
У фільмі «Загін космічних дворняг» Олек- 
сандр Серяпин розповідає про той політ: 

... Прийшов час, коли мені довелося саджати в скафандр Ли-
сицю-2 з Бульбою й відправляти її в політ. Я прекрасно знав, 
що собаки на висоті 110 кім, можуть не перенести переван-
таження. Тому я виставив автоматику на висоту 90 км в 
надії що спуск буде вдалим, але ракету повело убік, рулі авто-
матично почали ставитись на місце у пряме положення. І був 
такий сильний ривок, що собаки  пробили двері кабіни й разом 
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зі скафандром вилетіли в атмосферу. Удар був занадто ве-
ликий, і тварини спустилася вже мертвими.  

***** 
Наступив 1957 рік, М.Хрущов задумав чергову пропага-

нду: «Необхідно зняти кіно, як у космос літають радянські 
собаки, цим ми втремо носа США». Заперечувати ніхто не став. 
Конструктори встановили межу ваги собак у 6-7 кг, проте мале-
нькі породисті собаки не годилися для польоту, вони були не-
достатньо витривалі. Тому собак відібрали з розплідника без-
домних тварин. За рекомендаціями фахівців з кіно-фото та TV 
вирішено було відбирати білих собак, тому що білі краще виг-
лядали в кадрі. В цілях пропаганди намітили зробити показо-
вий космічний політ на честь святкування 40-річчя Великого 
Жовтня. З 10 собак, три претендували на т. зв. «перший» кос-
мічний політ з живою істотою на борту: Альбіна, Лайка і Муха. 
Але Альбіна вже два рази літала в космос і була вагітна, вона 
чекала цуценят, тому вирішили, що вона буде дублером. Муху 
не вибрали через невелику кривизну лап, (авітаміноз) що виг-
лядало б негарно на фотографіях, і її зробили «технологічною 
собакою». Зупинились на собаці Лайка (вік 2 роки, вага 6 кг). 

Перед польотом Лайці зробили опера-
цію, в ході якої встановили датчики 
дихання на ребра і датчик пульсу 
близько сонної артерії. Протягом 
останнього етапу собаку тренували 
тривалий час у макеті контейнера. 
Коли Лайка була вже на Байконурі, її 
садили на кілька годин у кабіну, де 
вона звикала до годівниці, носіння 
датчиків, комбінезона, асенізаційного 

пристрою і знаходженню в замкнутому просторі. Вранці 31 жов-
тня 1957 р. почалася підготовка до посадки в супутник. Лайці 
обробили шкіру розведеним спиртом, місця виходів проводів 
від датчиків обробили йодом. В середині дня Лайку посадили в 
герметичну камеру, о першій годині ночі її встановили на раке-
ту «Супутник-2». Незадовго до польоту довелося розгермети-
зувати камеру і дати їй попити води: медперсоналу, який спо-
стерігав за Лайкою здалося, що собака хоче пити. А ще вона з 
сумом дивилась на людей, немов прощалася. 
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Запуск «Супутника-2» показово був проведений 3 листо-
пада 1957 року. Те, що Лайка загине, було відомо зарані. В 
1957 році не існувало систем, що дозволяли повертати космічні 
кораблі на Землю. Саме створення таких пристроїв відбулося 
на багато пізніше. Система життєзабезпечення в ракеті дозво-
ляла прожити Лайці 7 днів. Вона благополучно перенесла 
переліт на орбіту, що підтвердили показники телеметрії. Лайка 
була жива протягом 4 витків навколо Землі. Через помилки 
розрахунку площі супутника і відсутності системи терморегулю-
вання температура за цей час піднялася до 40°C. Собака заги-
нула від перегріву. Протягом ще кількох днів провідні радянські 
газети регулярно інформували про нормальне самопочуття 
Лайки, яка вже була мертвою, а потім «раптово» перервався 
зв'язок із супутником. Далі було ще більше брехні. Сам же супу-
тник зробив 2570 витків навколо Землі, потім згорів в атмосфе-
рі 4 квітня 1958 року. 

***** 
Спеціальна комісія з ЦК КПРС і Ради мініст-
рів СРСР не повірила, що Лайка померла 
через конструкторські помилки, і наказала 

провести повторні експерименти зі схожими умовами на 
Землі, в результаті яких загинуло ще 2 собаки. 

***** 
Багато людей у світі щиро вважали, що Лайка неодмінно 

буде повернута на Землю. Опоненти доказували, що собаці 
безболісно, шляхом ін'єкції зробили укол і вона померла. Орга-
нізації по захисту тварин вважали «політ собаки-смертниці» 
варварством. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Лайку «самою 
самотньою і нещасною собакою у світі». Дехто на Заході пропо-
нував СРСР запустити в космос замість собаки М. Хрущева. 

***** 
Перший пам'ятник собаці Лайці по факту 
звели в Парижу в 1958 році. Гранітна коло-
на була споруджена перед Паризьким то-

вариством захисту тварин, які віддали своє життя в ім'я 
науки. Напис гласив: «На честь першої живої істоти, що до-
сягла космосу». У Японії образ Лайки став символом 1958 
року, що привело до виробництва великої кількості сувенірних 
собак. Греки встановили пам`ятник загиблій Лайці в музеї на 
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острові Крит. Тут же стоїть пам`ятник Ю.Гагаріну, а також 
декільком космонавтам, які загинули під час виконання своїх 
місій. Фільм «Лайка» режисера Зауреліді посів перше місце на 
Канському фестивалі кілька років тому. Собака Лайка також 
згадується у фільмах «Вартові Галактики» і в анімаційних 
серіалах «Хуока» і «Космічний Денді». Про подвиг собаки Лай-
ки був знятий фільм «Котонавт» і навіть розроблена гра для 
ПК. На честь цієї собаки створювали пісні, музичні альбоми, 
тощо. В Російській Федерації інформація про те, як насправді   
загинула Лайка, була обнародувана лише в жовтні 2002 року. 
В 2008 році на території Інституту військової медицини в 
Москві, де готувався політ Лайки, був відкритий пам'ятник 
собаці, яка перша полетіла у космос. 

***** 
Черговий подвиг радянської космо-
навтики того часу через суспільну 
думку вийшов змазаним. Причому 
підпортили його не тільки захисники 
тварин на Заході. В СРСР у багатьох 
почуття патріотизму теж дало збій: – 
«Усім було шкода собачку». Звістка 
про загибель симпатичної дворняжки 
болем відгукнулися в серцях багатьох 
радянських громадян. Звичайно, най-
більше  сумували діти. За спеціаль-
ним наказом у багатьох школах про-
вели «роз'яснювальну роботу», педа- 

гоги розповідали сентиментальним школярам про те, як важ-
ливі для СРСР польоти в космос, що безсловесна істота, 
собака Лайка, не сама серйозна жертва в освоєнні Вселеної, і 
взагалі - нікому невідома дворняжка тепер прославилася на 
увесь світ. Однак хвиля невдоволення не стихала довго. У 
народі гуляв жарт, що наступний в космос повинен полетіти  
Хрущев.  Цікаво, що в Кремль приходили сотні листів із пропо-
зицією нагородити собаку Лайку посмертно орденом Леніна і 
надати їй звання Героя Радянського Союзу, інші вимагали 
присвоїти собаці Лайці військове звання - полковник. Говорять, 
що влада навіть обговорювали ці народні ініціативи на засі-
данні ЦК КПРС. 
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Працювати із суспільною думкою на «внутрішньому рин-
ку» у СРСР тоді ще не вміли, комуністи звикли приводити на-
род «до тями» за допомогою іншої «терапії». Але надворі була 
вже маленька «відлига», головою Президії Верховної Ради 
СРСР у 1960 році став Л.Брежнєв, тому потрібно було шукати 
інші шляхи. Країну вирішили «розслабити» за допомогою ново-
го сорту цигарок «Лайка», по задуму тодішніх радянських «піар-
ників", співчуття людей до нещасного пса повинно було перет-
воритися в дим. Далі під брендом Лайки планувалося запусти-
ти цукерки, морожене й навіть плавлений сирок. Але хтось із 
тверезою свідомістю в команді ЦК КПРС попередив, що може 
бути перебір, тому вирішили зупинитися тільки на цигарках. 

***** 
Починаючи з 1951 року, усього за десять 
років, було виконано 29 суборбітальних 
польотів, у яких брали участь понад сорок 
собак-космонавтів. Залежно від  можливо- 
стей використовуваних ракет типу «Р-1», 
«Р-2» і «Р-5» собаки піднімалися на висоту 
від 100 до 450 кілометрів. Протягом  1957 
року було здійснено п'ять суборбітальних 
космічних польотів, і лише один з них закін-

чився невдало: у травні 1957 загинули собаки Джойна й Руда. 
Останній в 1957 році такий політ відбувся 6 вересня, а вже 4 
жовтня 1957 року двоступінчаста ракета «Р-7», вивела на 
орбіту перший у світі штучний супутник Землі. А 3 листо- 
пада 1957 року з Байконуру стартувала ракета з собакою 
Лайка про яку ми вам розповідали.  

***** 
 Третя серія експериментів з соба-
ками була з різними несподіванками і  
відновилися лише в серпні 1960 року 
- уже на ракетно-космічній системі 
«Восток». А до тієї пори було запу-
щено кілька ракет із собаками на ви-
соту 210 й 450 кілометрів. Не всі ці 
запуски закінчилися благополучно: 
21 лютого 1958 року загинули Паль-
ма й Пушок, а 31 жовтня 1958 року - 
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Жулька й Кнопка. Ніяких подробиць про всі ці польоти в пресі 
не повідомлялося. А знаменитий політ Білки й Стрілки теж був 
спочатку строго засекречений. Прототип майбутньої гагарінсь-
кої ракети «Восток» був виведений на орбіту 19 серпня 1960 
року. У призначеному для катапультування герметичному 
контейнері створили дійсний «живий куточок»: крім собак Білки 
й Стрілки, туди помістили мишей, комах, кілька видів рослин, 
грибків, а також насіння. Орбітальний політ тривав біля доби, 
супутник зробив 17 обертів навколо Землі - саме такий політ 
повторить через деякий час другий космонавт Герман Титов. 

 

Невмираюча  пам'ять 

Далі ми хочемо розповісти вам про собак, 
ім’я яких замовчували у весь цей час. Не-
квапливість офіційної пропаганди, взагалі 
ж, цілком зрозуміла. Адже ті ж собаки Біл-
ка й Стрілка були всього лише дублера-
ми інших двох собак-космонавтів: Чайки-
3 й Лисички-3. Саме їм (Чайці й Лисичці) 
28 липня 1960 року випала честь перши-

ми зробити те, що вдалося зробити Білці й Стрілці трьома тиж-
нями пізніше. Причина замовчення – смерть собак. Очевидці 
розповідають, що С.П. Корольов, з ніжністю відносився до со-
баки Лисичка-3, шепнув їй перед стартом: «Я дуже хочу, щоб 
ти повернулася», але обидві собаки не повернулися. Ракета 
вибухнула на старті, не вивівши корабель на орбіту, (на 19-й 
секунді польоту у ракети-носія зруйнувався бічний блок пер-
шого ступеня, в результаті чого вона впала і вибухнула)... 

Наступні собаки Білка і Стрілка стартували 19 серпня 
1960 року,  опісля 25 годин польоту, повернулися на Землю 
живими, попали в розряд вічної пам’яті. Політ проходив на 
кораблі «Супутник-5». За час польоту корабель здійснив 17 
повних витків навколо Землі. Не дивно, що політ цих собак був 
розрекламований зразу після приземлення, і в поданні людей 
усього миру саме Білка й Стрілка стали першими розумними 
істотами, які побували в космосі й благополучно повернулися 
відтіля. Тепер ми знаємо, що це було не так, що до них були 
інші собаки про яких ви вже багато знаєте.  
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Вставка. Зображення милих двор-
няг Білки й Стрілки, були надруко-
вані в мільйон екземплярів. І вияви-
лося, що собачі морди можуть бути 
цілком пізнавані, немов людські осо-
би. Американець Ван Клиберн, якого 
й самого чи не носили на руках, був 
у захваті від того, що йому дове-

лось потримати тих собачок у себе на колінах. Коли собаки 
народили щенят, одного з народжених цуценят єхидний Мик. 
Хрущев подарував родині президента Кеннеді, і американська 
галузь зараз має нащадків знаменитої «космічної» собаки в 
Білому домі. До кінця своїх днів Білка й Стрілка були загаль-
ними улюбленицями суспільства. Опісля космічного польоту, 
собаки довгий час  жили у вольєрі Інституту авіаційної і кос-
мічної медицини, возились на різноманітні покази. Білка та 
Стрілка дожили до старості, а після смерті з них зробили 
опудала та виставили на загальний огляд у музеї. 

***** 
Кінець 1960 р ознаменувався ще двома стартами ракетою 

«Восток» з собаками на борту. Орбітальний політ Бджілки й 
Мушки міг би виявитися не менш тріумфальним, чим політ Біл-
ки й Стрілки. У принципі, він був цілком успішним - майже до 
самого кінця. Корабель-супутник був виведений на орбіту ран-
ком 1 грудня 1960 року. Після 17-го витка пора було повертати 
корабель на Землю. І отут відбулося непередбачене: замість 
гальмуючого імпульсу корабель одержав прискорювальний і 
перейшов на більш високу орбіту. Виникла реальна небезпека 
його падіння за межами радянської території. І отоді  корабель 
із собаками на борті був підірваний вибухівкою, що перебувала 
на ньому. Бджілка й Мушка загинули разом з кораблем... 

Рівно через три тижні, 22 грудня 1960, з космодрому Бай-
конур стартував слідуючий «Восток» із собаками Жарт і Коме-
та. (Примітка: собака жарт відома також під кличками Дамка, 
Альфа, Перлова, а собака Комета мала «псевдоніми» Беладо-
на й Жулька-2). Коли собаки Жарт і Комета вже були у косміч-
ному просторі, то в результаті відмови двигуна замість орбіта-
льного польоту 100 км, корабель піднявся вгору й вийшов на 
суборбітальну висоту, приблизно 200 кілометрів. У тому польо-
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ті відмовили ще кілька систем, і собаки неодмінно повинні були 
загинути, але... вони не загинули. Упавши у сибірській глухома-
ні, (у районі Підкаменній Тунгуски), контейнер із собаками бага-
то годин пролежав у снігу на лютому грудневому морозі. Всі 
комахи, пацюки та інші - усі загинули. А собаки-дворняги Жарт і 
Комета вижили... 

Випробування абсолютно тих же кораблів «Восток», на 
яких планували політ людині, відбулися в березні 1961 року. 
Програми тих двох польотів були також зовсім ідентичні т. зв. 
«гагарінської ракети». Перший такий політ був 9 березня 1961: 
один виток навколо Землі зробив супутник, на борті якого поруч 
із собакою Чорнушкою перебував повномасштабний манекен 
людини в дійсному скафандрі. Манекена в жарт прозвали «Іван 
Іванович». Все повинне було відбуватися так, немов би разом 
із Чорнушкою летіла людина: на Землі «ловили» заздалегідь 
записані биття людського серця (якого насправді не було), а 
замість голосу космонавта з орбіти звучала пісня. Політ собаки 
Чорнушки з манекеном «Іван Івановичем» пройшов напрочуд  
благополучно. І того самого дня хлопці із загону космонавтів 
відзначали день народження - Юрія Гагаріна. 

Собака Удача, яка стала Зіркою. У наступний 2 політ 
собаки і манекена повинна була відправитися собака по кличці 
Удача. Хтось із майбутніх космонавтів - говорив, що Ю.Гагарін - 
порахував таку кличку занадто зухвалою, і йому пішли напуст-
річ: собаку Удача стала йменуватися Зіркою. Тож другий політ 
корабля «Восток» із Зіркою й незмінним манекеном «Іван Іва-
новичем» вийшов на орбіту 25 березня 1961 року. Майбутні 
космонавти з першої шістки: Валерій Биковський, Юрій Гагарін, 
Григорій Нелюбів, Андріян Миколаїв, Павло Попович і Герман 
Тітов - проводжали собаку Зірочку на Байконурі.  

Напередодні в Харків відвезли ховати їхнього товариша 
по загону космонавтів, Валентина Бондаренко, який 23 березня 
1961 р, одержав смертельні опіки під час тренування в сурдо-
барокамері. Майбутні космонавти не поїхали до Харкова на 
похорон, а відправилися на Байконур: адже у випадку благопо-
лучного завершення польоту собаки Зірки комусь із них треба 
було летіти у космос, бо С.Корольов сказав: «політ людини 
відбудеться після двох успішних стартів з собаками». Підходив 
час офіційного польоту людини у незвіданий космос.  
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Нагадаємо сумний підсумок польотів «Восток» з 14 
травня 1960 року: чотири з п'яти запусків ракет 
виявилися невдалими. З восьми собак-космонавтів 
загинули чотири. Плюс до цього - жахлива катаст-
рофа на Байконурі 24 жовтня 1960 року, коли при 
підготовці до старту в ракети «Р-16» зненацька 
включився маршовий двигун, вся ракета спалахнула, 
як свічка, і у вогні заживо згоріли декілька десятків 

чоловік, у тому числі й маршал Митрофан Недєлін, заступник 
міністра оборони СРСР і головнокомандуючий ракетними 
військами (його пізнали лише по оплавленій золотій зірці 
Героя). Плюс до цього безглузда загибель В. Бондаренко, 
наймолодшого  із всіх майбутніх космонавтів першого загону. 
От на такому похмурому тлі відбувалася підготовка до пер-
шого офіційного польоту людини, але про це трохи пізніше. 

***** 
Щоб читачі могли хоч трішки уявити собі напругу, у якому 

перебували в 1960 році й С.Корольов, його колеги, і хлопці з 
першого загону космонавтів, досить сказати, що тестова версія 
корабля «Восток» була виведена на орбіту лише 15.05.1960 р: 
посадка  модуля, що спускається, взагалі не передбачалося, 
але навіть й у цих умовах відмовила система орієнтації тесто-
вої версії «Восток», і корабель не зміг загальмуватися. Зробіть 
порівняння: Запуск першої серії «Востоку» №1 - відмова одного 
з ракетних блоків і вибух через 20 секунд після старту (саме 
тоді загинули Чайка й Лисичка). Перші серії «Восток» № 2 прой-
шли вдало (собаки Білка й Стрілка залишилися живі). Перші се-
рії «Восток» №3 - відмова системи орієнтації (собаки Бджілка й 
Мушка загинули). «Восток» №4 першої серії - відмова двигуна 
(собаки Дамка й Беладона загинули). Виходить, що з п'яти 
запусків успішним виявився - лише один... 

Вище політичне керівництво ЦК КПРС СРСР, бажаючи 
неодмінно виграти в американців космічну гонку, вимагало 
запустити людини в космос обов'язково до кінця 1960 року. У 
принципі, ці строки цілком відповідали й настроям С. Корольо-
ва, однак, як ми вже зазначали, він уважав, що політ людини 
повинен відбутися тільки після двох підряд успішних запусків 
кораблів-супутників «Восток» із собаками на борту. Корольов 
був підневільною людиною, незважаючи на відзнаки і ордена. 
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Навколо нього постійна секретність з цілодобовою охо-
роною, він знаходився як у золотій клітці  (відчував себе вічно 
полоненим). Адже клітка завжди лишається кліткою. М.Озеров, 
який був з Корольовим у Гулагу, потім на волі згадував: «Най-
трагічніше в тому, що вони не розуміють, як багато спільного 
між життям у Гулагу і на волі в СРСР, у так. зв. «великій зоні». 
С.Корольов: - Я ж засекречений, тому захочуть – приб’ють без 
некролога. Буває, прокинешся, лежиш і думаєш: ось дадуть 
команду, і ті ж охоронці ввірвуться в кімнату і зарепетують: «А 
ну, падлюко, на вихід з речами»! Радянський Союз ретельно 
приховував імена своїх героїв, своїх «учених рабів».  

***** 
Є цікаві попередження. Наш дід Опанас 
розповів своїм онукам про містичне попе-
редження «Помста Чорного пастуха», в 
СМІ була своя назва: «Чорна смерть 
маршала М.Недєліна» (фото). Свідки 
трагічної катастрофи на Байконурі, під 
час якої загинуло більше ста чоловік, 
затверджували: напередодні трагедії 
Головний маршал артилерії М.І.Недєлін 
одержав попередження про  аварію, що 

надійшла йому від Чорного пастуха - небесного заступника 
казахських степів. Уперше про цю історію стало відомо ще в 
1988 році від військових кореспондентів газети Червонопра-
порного Тихоокеанського флоту «Бойова вахта», які виїжд-
жали на будівництво в Приморський край - запасного аерод-
рому для радянського орбітального корабля «Енергія-Буран». 
Маршал М.Недєлін за день до вибуху ракети на старті каже 
своєму ад'ютантові: - Ти знаєш, мені сьогодні вночі якийсь 
сон дивний приснився, нібито до мене в готель прийшов нез-
найомець,пастух величезного росту і попередив не робити 
запуск корабля. У це важко повірити, але далі маршал, що був 
атеїстом і не вірив ні в чорта, ні в диявола, цілком серйозно  
розповів ад’ютантові, що незнайомець був одягнений у чор-
ний плащ на овечій вовні, які носять місцеві пастухи. А на 
голові в нього був гострий чорний ковпак. Але таких величей-
них пастуха не буває, під плащем угадувалася атлетична 
фігура, немов це була не звичайна людина, а один з Богів 
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небесного Олімпу. Він звернувся до М.Недєліна: «Великий пол-
ководець, не запускай в небо «вогненну стрілу», бо буде горе 
і ти помреш. Почекай всього один місяць, бо на небесах іде 
полювання, у якому беруть участь духи пустелі, а «вогненна 
стріла» може їм нашкодити. Щоб цього не трапилося, духи 
змушені будуть спалити «вогняну стрілу», у результаті чого 
загине велика кількість людей, у тому числі й сам Великий 
полководець». 

Це не сподобалося маршалу: «Звідки ти прийшов й ким 
посланий сюди? - втрачаючи терпіння, запитав М.Недєлін у 
Чорного пастуха. - Я не вірю тобі, і не заважай нам робити 
своя справа». Чорний пастух похитав головою і відповів: «Я 
розумію, що ти мені не віриш. Ну, що ж, тоді дивися, я тебе 
попередив» і немов рас творився у повітрі. М.Недєлін не був 
марновірною людиною але видно , був не в курсі легенди про 
доблесного Гараджа-чабана, якого ще називали Чорним пас-
тухом (небесним заступником огузов, представників тюрк-
ських народностей, що кочують у казахських степах). Та 
якби  навіть і знав про цю легенду, однаково не звернув би 
уваги на подібні фольклорні перекази. Мало чого люди не на 
придумують.  

Ось тут дід Опанас і нагадав маловідомий факт від 
1941 року, коли одна археологічна експедиція натрапила на   
останки завойовника Тамерлана. До головного археолога у 
вісні прийшов точно такий же Чорний пастух і попередив: 
«Як тільки вони потривожать прах Тимура, зразу почнеться 
велика війна». Вчені не дослухались до поради і 21 червня 
1941 року відкрили могилу Тамерлана й витягли кістки Тиму-
ра з могили, а 22 червня 1941 року рівно в 4 години ранку роз-
почалася Друга світова війна. Цікаво що на могилі теж було 
подібне попередження і про нього знали місцеві жителі. Коли 
ця легенда дійшла до Й.Сталіна, він наказав негайно повер-
нути прах Тамерлана до його могили, що й було зроблено 20 
листопада 1942 року. Після чого остаточний розгром Черво-
ною Армією фашистського угруповання став питанням часу.  

Але М.Хрущов не хотів нічому і нікому вірити, політика 
домінувала над здоровим глуздом Тож помста Чорного пасту-
ха сталася 24 жовтня 1961 за півгодини до призначеного пус-
ку. У відремонтованій і готовій до старту ракети, відбувся 
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несанкціонований запуск маршового двигуна другого щабля. 
Його кинджальний вогонь відразу запалив навколо, у свою 
чергу спалахнули паливні баки першого щабля. Полум'я пере-
кинулося на інші ємності з пальним, і відбувся сильний вибух, 
що перетворив всю округу на вогненне пекло, у якому загину-
ли 92 чоловіка, це згідно з офіційними даними. По неофіційним 
даним загинуло  більше ста інженерів та стільки військових і 
інших робітників, включаючи самого маршала М.Недєліна. 

Слід підкреслити, що через три роки, 24 жовтня 1963 
року відбувся другий подібний вибух. І цього разу  людських 
жертв також уникнути не вдалося. Чорний пастух, Гараджа-
чабан, стримав своє слово-попередження. 

***** 
З попередньої інформації ви зрозуміли, 
що в підготовці до польоту у космос, 
собаки багато років заміняли собою 
людей і гинули заради того, щоб потім 
залишились живі люди. І ось наступив 
час, коли в кабіні космічного корабля 
вже людина повинна була замінити 
собаку. Згадують як Гагарін на одному з 
банкетів вимовив таку фразу: «Дотепер 

не зрозумію, хто я: «перша людина, що полетіла у космос, або 
остання собака-космонавт». Гагарін дуже нервував. 

Про другий політ собаки Зірочки з манекеном «Іван Івано-
вичем» згадує космонавт П. Попович: «Коли цей політ Зірочки й 
«Іван Івановича» завершився благополучно, всього лише через 
два з половиною тижня, 12 квітня 1961 року, на орбіту вилетів 
точно такий же корабель «Восток» з нікому поки що не відомим 
військовим льотчиком, старшим лейтенантом Ю.Гагаріним», 
(про нього розповідь попереду). У той день 12 квітня 1961 року 
могло трапитися всяке: навіть повідомлення СМІ підготовили у 
трьох різних варіантах: від радісного - до трагічного. Та й не 
обійшлося без неполадок й у цьому польоті! Але для успіш-
ного старту собаки зробили все, що вони змогли на той час. 
Вони були першими, хто прийняв на себе важкий тягар косміч-
них випробувань. У багатьох сьогоднішніх ЗМІ останнім часом 
активно обговорюються польоти на Марс. Це ще не реальність, 
але вже в найближчому майбутньому, теж хтось буде першим. 
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Після успішної місії в космосі, собаки на землі, як 
правило, використалися для цілей пропаганди. При-
міром, собака Відважна одержала своє ім'я після 4-ї 
місії у космос. Вона пережила ще декілька польотів і 
стала головним героєм популярної дитячої книги 
Марти Баранової й Євгенія Велтистова «Тяпа, Бо-
рька й ракета». Деяких собак забирали вчені, які за 
ними доглядали в період польотів, тому що вже був 

міцний зв'язок між людьми й собаками. Приміром, після своєї 
останньої місії собака Жулька (у минулому Комета), відпра-
вилася жити додому до провідного вченого Олега Газенко. 
Там вона ще прожила 12 щасливих років.  Білки й Стрілки 
прожили залишок життя в Інституті авіаційної медицини. 
Такі собаки були не просто собаками, вони були першими 
живими істотами, що побували в космосі, знаменитостями, 
їх часто використовували в СМІ, на телебаченні й радіо. 

***** 
 Таємнича програма «Біон». Перед тим як 
закінчити розповідь про собак-космонавтів, 
читача необхідно ознайомити з програмою 
«Біон». Таємнича програма «Біон», на відміну 
від програми польотів собак у космос, поляга-
ла не тільки в можливості відправлення тва-
рин у космос, але й у підтримці живих істот на 
орбіті протягом  тривалого періоду часу. Вона 

почалася в СРСР в 1973 році, а в 1975 до неї підключилися 
американці. Проект «Біон» зіграв особливу роль у втихомирен-
ні ідеологічного протистояння під час холодної війни, розчинив-
ши границю між «добром і злом» у пропаганді як США, так і 
СРСР. Власне, «Біон» - це замкнута система життєзабезпечен-
ня (екосистема космічного корабля), дослідження цієї системи 
проводяться дотепер. У цій програмі беруть участь 20 російсь-
ких НДІ й приблизно 15 іноземних університетів. У випробува-
льних капсулах перебувають різноманітні тварини: пацюки, 
черепахи, комахи, нижчі гриби, ікра риб, на них проводять екс-
перименти. Докладніше про ці програми ми поговоримо іншим 
разом, але суть, у принципі і нагадує радянські експерименти із 
собаками -космонавтами. За одним але. Для програми «Біон» в 
основному використовували мавп, бо вони схожі на людей. 
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Мавпам обрізали хвости, щоб вони могли втиснутися в 
капсули, далі їм імплантували електроди в мозок. У своїх ме-
муарах О. Газенко, що готовив мавп до польотів, писав, що 
неможливо було не відчути жалість до мавп, які лежали на 
операційних столах із проводами на голеній голові. Потім мавп 
з тими електродами відправляли в космічний політ 

Мавпам було не дуже добре в польоті, останній екіпаж 
провів 15 днів у космосі, з 24 грудня 1996 р по 7 січня 1997 р. 
Політ мавп Мультик й Лапік був організований американцями. 
Російська Федерація, яка замінила СРСР з часом припинила 
фінансування цієї космічної програми, але в 2000-х роках про-
грама «Біон-М» була відновлена.  

У 1997 році, після приземлення мавп Мультик й Лапік, на 
них були проведені повторні операції і Мультик умер в опера-
ційної після несприятливої реакції на анестетик. Смерть мавпи 
Мультика призвела до зупинки в мавпячій космічній програмі. 
США відмовилися від подальшої участі, хоча вже був заплано-
ваний запуск іншого супутника із двома подібними мавпами. 
Експерименти були припинені через суспільний тиск людей і 
недостачу грошових ресурсів.  

Як приклад з радянської програми «Біон», у 2010 році 
мавпа Крош, космічний ветеран, умерла у віці 25 років. Він і 
його товариш Іваш перебували в космосі протягом  12 днів 
наприкінці 1992 року. Крош провів свої останні дні зі своїм 
потомством в Адлерському інституті приматології й умер 
почесним ветераном – це остання мавпа-космонавт у Росії. 

***** 
«Біон-М» № 1 - російський космічний апарат 
серії «Біон», призначений для проведення 
досліджень в космічній області. У цей час 
експлуатуються модернізовані космічні 

апарати серії «М» з новою системою життєзабезпечення, 
розраховану на надійну роботу протягом польоту до 45 діб. 
Капсула із тваринами на борті була виведена на орбіту 19 
квітня 2013 року, стартувавши з космодрому Байконур. Про-
грама польоту припускала знаходження космічного апарата з 
тваринами на орбіті протягом 30 діб. 19 травня 2013 року в 
07:15 год. спускальний  апарат успішно приземлився в Орен-
бурзькій області. 
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Штурм  космосу 
Прийнято вважати, що космічна ера 
польотів людини в космос відкрита 
Гагаріним 12 квітня 1961 р., і мало хто 
з читачів знає про довгий попередній 
підготовчий період «штурму космосу», 
коли собак-космонавтів заміняли лю-
дьми, що й дотепер сховано за заві-
сою слухів і загадок. І найголовніше 
питання - чи був Ю. Гагарін першою 
людиною в космосі, а може в нього 
були попередники?  Ми з великою 
повагою відносимося до подвигу Юрія  

Гагаріна, але не довіряємо комуністичній пропаганді колиш-
нього СРСР і таємниць навколо «штурму» космосу. Тож дава-
йте разом прослідкуємо за короткими відомостями де правда і 
вигадки «звалені» в одну кучу. 
Гагарін Ю.О. народився 9 березня 1934 року у с. Клушино 
Гжатського району Смоленської області, недалеко від міста 
Гжатськ, яке нині перейменоване в Гагарін. Його походження з 
селян: батько Олексій Іванович Гагарін, тесляр; матір Ганна 
Тимофіївна (дівоче прізвище Матвєєва), доярка. Ці та інші відо-
мості про Юрія Гагаріна наш читач самостійно знайте в бага-
тьох книжках. Ми лише нагадаємо, що окрім Гагаріна, були ще 
претенденти на перший політ в космос, усього двадцять осіб 
(група ВВС № 1). Кандидати набиралися серед льотчиків-вип-
робовувачів за рішенням С.Корольова, котрий вважав, що такі 
льотчики вже мають досвід перевантажень, стресових ситуацій 
і перепадів тиску. Відбір до першого загону космонавтів відбу-
вався за медичними, психологічними і деякими іншими пара-
метрами: вік 25-30 років, зріст не більше 170 см, маса не біль-
ше 70-72 кг, здатність до висотної і стратосферної адаптації, 
швидкість реакції, фізична витривалість, психологічна врівно-
важеність. Вимоги до росту виникли через відповідні обмежен-
ня на космічному корабелі «Восток». Крім того, при відборі кан-
дидатів враховувалася позитивна характеристика, членство в 
партії (Гагарін став кандидатом в члени КПРС у 1959 році, а 
вступив до партії влітку 1960 року), політична активність, соціа- 
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льне походження. За словами  Марка Галлай - людини, яка 
готувала їх до польоту, констатуємо: «Вони не були найкращи-
ми пілотами країни, важливими були зріст, маса і здоров'я. У 
будь-якому авіаційному полку можна було набрати двадцять, 
або тридцять таких льотчиків…». 

Згодом з двадцяти претендентів відібрали тільки шістьох, 
Корольов поспішав, оскільки були дані, що 20 квітня 1961 року 
свою людину в космос відправлять американці. І тому старт 
планували призначити між 11 і 17 квітня 1961 року. Офіційно 
того, хто полетить в космос, визначили останньої миті на засі-
данні державної комісії. А Гагаріна вибрав Сергій Корольов:  
"Юра - дійсний російський хлопець: чесний і сумлінний, відкри-
тий і життєрадісний». Чому на перше місце С.Корольов поста-
вив чесність? Коли на кінцевому етапі підготовки майбутніх кос-
монавтів залишилося 6 чоловік і Корольов повідомив їм, що 
сьогодні має бути важливий тест. Кожного запитав: «Готовий 
до виконання завдання»? П'ятеро відповіли: «Готові»! І лише 
Гагарін зізнався: «З ранку болить голова, але до виконання 
завдання готовий». Тоді Корольов пояснив: «За сніданком вам 
дали препарат, від якого у кожного з вас зараз болить голова». 
Всі шестеро дійсно почували себе огидно, але правду сказав 
один Гагарін. І це притім що напередодні всі учасники постави-
ли свої підписи під «Положенням про космонавтів» і зобов'яза-
лися доповідати навіть про найменше нездужання. Тож С.Коро-
льов визначив: «Першим у політ стартує Ю.Гагарін, його дуб-
лює Герман Титов», (про інших дублерів мовчить). 

Але ми знаємо, що до космічного корабля Юрія Гагаріна 
проводжав не один, а 5 дублерів: Андріан Ніколаєв, Павло  По-
пович, Валерій Биковський, Герман Титов і українець Григорій 
Нелюбов (двоє Гагарін і Титов були у скафандрі, інші у спец. 
одязі), готові до старту у випадку особливих обставин.  

***** 
Примітка. Давайте трохи відступимо і дізнаємось 
про трагічне життя Г.Нелюбова: через якийсь час 
після польоту Гагаріна він був виключений із заго-
ну космонавтів за порушення дисципліни і через 
кілька років загинув у результаті нещасного випа-
дку. Хто ж він Григорій Нелюбов? 31 березня 1934 

року у с. Веселому Запорізької області у сім'ї колгоспників Не-
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любових Григорія Макаровича та Дарії Лаврентіївни (дівоче 
прізвище Нежурко) народився син Григорій. Згодом батько 
став військовим комісаром і сім'ю з трьома дітьми Григорієм, 
Володимиром та Світланою доля носила по світах: Халхин-
Гол, Біробіджан, Сахалін тощо. 

1947 року батька комісували і родина переїхала до 
Запоріжжя. Жили на березі Дніпра біля порту у виселку 
Милістинівці у прекрасному власному будиночку з садом (пр. 
Леніна, 169). Батько працював завідувачем продовольчо-
промислового магазину алюмінієвого заводу, мати домо-
господарка. Учився Григорій у чоловічій школі № 50. Любив 
купатися біля шлюзів, перепливав Дніпро. У школі Григорій 
був міцним середняком-переростком. Не забували хлопці 
разом із друзями ламати бузок у парку Металургів і носити 
його до дівчачої школи № 30. 

Ох, вже та 30-та школа! Сюди учень 8-б класу Григорій 
Нелюбов зачастив на заняття хору. Там у його темно-карі 
очі запала Вона-дівчина, учениця 8-б класу, кругла відмінниця, 
весела, говірлива. Її батько – робітник «Запоріжсталі», мама 
– завідувачка дитсадку. У роздягалці Гриша допомагав дівчині 
одягти пальто, йшов слідом за нею. А навесні 1951-го вони 
часто усамітнювалися в алейці в парку. Певно, тут і заїла 
«жаба» юнака. Вона – відмінниця. А він? Разом із двома одно-
класниками поцупили хлопці класний журнал, виправили свої 
двійки, – й попалися. Директор наказав хлопців до 9-го класу 
не переводити без переекзаменовки. Григорій затявся: не 
буде складати екзамен. Так він зостався на другий рік у 8-му 
класі. Це буквально знищило гонор амбітного юнака, він почав 
обходити стороною друзів, навіть від Неї відійшов. Більше 
часу Григорій проводив з братом. Зайнявся уроками: астро-
номією, математикою, кресленням, захоплювався малював-
ням. І хоч мало тоді було літератури, але неодмінно знаходив 
фантастику, бо мріяв побувати на Місяці. Разом із Володею 
будували телескопи та перископи. Бігали брати до парашут-
ної вишки, що була у парку ПК ім. Кірова, разом стрибали. 

На початку червня 1953 р після закінчення 9 класу Гри-
горій Нелюбов поступив до Запорізького аероклубу. Курсан-
ти-льотчики зібралися на першому поверсі клубу, що на розі 
пр. Леніна і вул. 12 квітня. Хлопці готувалися долати прос-
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тори п'ятого океану на ЯК-18: в одному класі стояв літак, 
тільки без крил, у другому знаходився мотор М-11 на них 
вони і вчились. 

Навесні наступного року розпочали недільні польоти, а 
після закінчення школи – щоденно. Ціле літо хлопці проводили 
на аеродромі. Жили у великому ангарі, носили старий вилиня-
лий солдатський одяг. У неділю курсантів відпускали додому. 
Вони їхали у своїй формі – і жоден кондуктор не підходив, аби  
узяти за проїзд 30 копійок. Після 15-16 польотів з інструкто-
ром курсанти літали самостійно. Так Григорій Нелюбов став 
льотчиком. Його першим повітряним учителем був Федір 
Іванович Никоненко. Григорій навіть брата брав із собою в 
небо на двомісному ЯК-18. 

Згодом поступив до Єйського льотного училища одразу 
на другий курс. Кохана його поступила до Київського універ-
ситету на фізичний факультет. Тепер крім авіації, книг та її 
листів у нього нічого немає. Григорій мріяв про навчання в 
академії, тому вчився відмінно. Зрештою, він блискуче закін-
чив училище. На початку лютого 1957 року випускникам вру-
чили лейтенантські погони та дипломи. В одному строю із 
Григорієм стояв уродженець м. Ровеньки Георгій Шонін, май-
бутній генерал, космонавт № 6 – та Віталій Завальнюк – 
майбутній лікар загону космонавтів. 

Григорій Нелюбов одержав призначення до Севастопо-
ля. Аеродром знаходився на мисі Херсонес. Далі була служба у 
Керчі, він над морем випробовував реактивні літаки МіГ-17. А 
Вона була поряд: проходила практику на заводі «Азовсталь» 
у Маріуполі. Григорій засипав кохану листами й телеграмами. 
Нарешті вона приїхала в Керч: «Заручена, але не обвінчана» 
відчула себе непевною серед чужих людей. І вони розлучилися. 
Через деякий час він знайшов собі дружину. До однополчанина 
Дорохіна приїхала наречена з Одеси, студентка педінститу-
ту, разом з подругою. Дівчина припала до душі молодому офі-
церу й вони одружилися. 

У кінці 1959 року його відібрали до загону космонавтів 
(він був у списку тринадцятим). На початку березня 1960 р 
Григорій Нелюбов відбув до Центру підготовки космонавтів. 
Але на його шляху було багато перешкод. Наприклад, Мики-
та Хрущов? Він зауважив, що хлопець з прізвищем Любов 
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може бути народним героєм, а Нелюбов? Непатріотично… і 
наче відрізало. А ще анкета: син торговельного працівника, 
який сидів за розтрату. Крім того батько мав схильність до 
алкоголю. Григорій якось писав: «Я зроблю усе, щоб не опус-
титися у багно алкоголізму». До цього слід додати його  
одруження (сімейних неохоче брали в загін космонавтів) та 
проблеми із шлунком (гастрит). 

Йшов час і ось знаменний день 12 квітня 1961 року, на 
стартову площадку автобус віз чотирьох космонавтів: Юрія 
Гагаріна, Германа Титова, Григорія Нелюбова та Андріана 
Ніколаєва. Григорій проводжав Юрія Гагаріна до самої ракети. 

 
Інші товариші літали в космос, Г.Нелюбов тренувався і 

чекав. Якось після польоту Германа Титова на з\д платфо-
рмі Чкаловська військовий патруль затримав трьох офіцерів 
із загону космонавтів. Анікеєва, Філатьєва й Нелюбова. Вони 
були під чаркою, поводили себе з патрулем зухвало. Коменда-
тура пригрозила рапортом командуванню. Керівництво Цен-
тру космонавтів упросило коменданта не надсилати рапор-
ту (він неохоче погодився, за умови, якщо капітан Нелюбов 
вибачиться за свою поведінку). Григорій відмовився, рапорт 
пішов нагору, і керівництво відрахувало усіх трьох. Нелюбова 
відправили на Далекий Схід у Примор'є, там він розповів, що 
був дублером Ю.Гагаріна, але нові друзі його висміяли. Згодом 
трапилась трагедія: «18 лютого 1966 року на залізничному 
мосту станції Іполитівка Далекосхідної залізниці Нелюбов у 
п’яному стані був убитий поїздом». (Кінець примітки). 

***** 
 За два дні до польоту в космос Юрій Гагарін написав 

прощальний лист дружині на випадок, якщо відбудеться катас-
трофа. В 1961 році  цей  лист  не знадобився  і дружині його не 
віддали. Вийшло так, що лист від 1961 року передали дружині 

Вставка. Напередодні старту шість найкращих із 
загону: Юрій Гагарін, Андріан Ніколаєв, Павло Попо-
вич, Валерій Биковський, Герман Титов і Григорій 
Нелюбов одержали «Посвідчення льотчика-космо-
навта СРСР». Вони знали, що на везунчика чекала 
слава, а на чорний варіант (за наказом Корольова) в 
корабель поклали пляшку коньяку та пістолет.  
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Гагаріна - Валентині Іванівні після авіакатастрофи 27 березня 
1968 року, у якій загинув Юрій Гагарін. 

 Перед польотом «Восток-1» (12 квітня 1961) відбулося 
ЧП: при перевірці герметичності датчик на люку корабля не ви-
дав потрібний сигнал.  Оскільки до старту залишалося дуже 
мало часу, така неполадка могла привести до скасування запу-
ску. Тоді провідний конструктор «Восток-1» Олег Іванівський з 
робітниками продемонстрували фантастичні навички, на зазд-
рість нинішнім механікам «Формули-1», у лічені хвилини від-
вернувши 30 гайок, перевірили - поправили датчик і знову зак-
рили люк, закрутивши ті самі «прокляті» 30 гайок.  Цього разу  
перевірка герметичності пройшла успішно, а старт був здійсне-
ний у запланований час. 

 Під час заключної стадії свого польоту Юрій Гагарін 
кинув фразу, про яку довгий час нічого не писати: «Я горю, про-
щайте, товариші»! Справа в тому, що до Гагаріна ніхто не мав 
чіткого подання про те, як буде виглядати проходження косміч-
ним кораблем щільних шарів атмосфери при спуску. Тому Юрій 
Гагарін, як усякий льотчик, побачивши в ілюмінаторі бурхливе 
полум'я, припустив, що космічний корабель охоплений поже-
жею й через кілька секунд він загине. Насправді тертя жаро-
міцного обшивання космічного корабля об атмосферу – це 
робочий момент, що відбувається при кожному польоті. Тепер 
космонавти готові до цього яскравого й вражаючого видовища, 
що першим побачив Ю. Гагарін. 

 Відомі кадри зйомки переговорів Юрія Гагаріна в кабіні 
корабля й Сергія Корольова на командному пункті - це імітація, 
зроблена вони в більш пізній період. Втім, дорікати в цьому 
учасників історичної події немає сенсу - у момент реального 
старту їм було просто не до цього. Пізніше відсутню хроніку 
«переговорів» вирішили відтворити, попросивши Гагаріна й 
Корольова повторювати ті ж слова, що були сказані ними 12 
квітня 1961 року. 

 На космічних кораблях «Восток» не була передбачена 
посадка космонавтів усередині  апарата, що спускається: на 
висоті 1500 метрів пілот катапультується з корабля. Зв'язано 
це було з тим, що на ракетах «Восток» не було двигунів м'якої 
посадки, які забезпечують безпечне приземлення. Крім того, 
фахівці побоювалися «заварювання» люка вхід-вихід під впли-
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вом високої температури в щільних шарах атмосфери. На цій 
підставі, Міжнародна аеронавтична федерація відмовлялася 
реєструвати рекордний політ Гагаріна. І тоді радянські вчені 
схитрували, оголосивши, що перший космонавт приземлився в 
кабіні корабля. Тож фактичні обставини посадки корабля «Вос-
ток» з Ю.Гагаріним офіційно визнали тільки в 1964 році. 

 Одна із самих бурхливо обговорюва-
них тем, пов'язаних з польотом Юрія 
Гагаріна, - це напис «СРСР» на шоломі 
космонавта. Виникла вона у зв'язку з 
тим, що в останні роки на гагарінських 
зображеннях напис дуже часто кудись 
пропадає. Питання - а як напис взагалі 
з'явився на шоломі? Як не дивно, але й 
у цьому питанні немає остаточної ясно-
сті. Герой Радянського Союзу, льотчик-

випробувач Марко Галлай, що займався тренуваннями перших 
космонавтів і був присутнім при гагарінському старті, у книзі «З 
людиною на борті» розповідав, що напис з'явився в самий 
останній момент. Нібито за 20 хвилин до виїзду Ю.Гагаріна на 
старт згадали, що перед цим був шпигунський політ американ-
ця Пауэрса й вирішили нанести на шолом букви «СРСР», щоб 
космонавта не поплутали з диверсантом. Букви малювали 
фарбою похапцем, не знімаючи шолома з голови Ю.Гагаріна. 

 Історія з шнурками. Однієї із самих  конфузних подро-
биць, що запам'яталися, про перший політ людини в космос, 
стали шнурки. Під час проходження Ю.Гагаріним по килимовій 
доріжці перед доповіддю М.Хрущеву про успішне здійснення 
польоту в космос, в кадр потрапили шнурки, що розв'язалися, 
на черевику першого космонавта. Ця побутова деталь тільки 
додала народної любові до Гагаріна. Тим часом Сергій Хру-
щев, син Микити Хрущева, що був присутнім на тій церемонії, 
запевняє, що шнурки в Гагаріна були в порядку. Підвела Гага-
ріна підтяжка для носків. Раніше носки робили без гумок, і на 
ікрах носили підтяжки, щоб носки не сповзали. У Гагаріна на 
одній нозі відчепилася ця гумова підтяжка, і залізна пряжка 
опустилась донизу й била його по нозі при ходьбі. Зупинитись і 
поправити при зйомці, це значить повний конфуз на весь світ. 
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Читачам вже відомо, що космічний старт Юрія Гагаріна не 
трапився в одну мить. Для того, щоб перебороти земне тяжіння 
й вийти на космічну орбіту, людство заплатило високу  ціну. У 
тому  числі  й  життями тих, про кого до сьогоднішнього дня 
ходять неймовірні чутки. Тож де правда, а де байки?  

Розпочнемо розповідь про «ракети Гітлера». Гітлерівська 
Німеччина протягом  усього свого недовгого існування намага-
лася опанувати космосом. Найбільші досягнення були пов'я-
зані з ім'ям знаменитого конструктора Вернера Фон Брауна. 
Завдяки йому Третій рейх заснував космічну програму, існуван-
ня якої підтверджується архівами, захопленими радянськими 
військами й армією союзників в 1945 році. 

Згідно із цими документами німці не тільки підійшли до 
«дверей» космосу впритул, але навіть їх відкрили. І пов'язано 
це, насамперед, з існуванням ракет «Фау-1», «Фау-2» і дво-
ступінчастою, міжконтинентальною ракетою «А9/А10». І якщо 
«Фау-1» і «Фау-2» були призначені для обстрілу Москви, Лон-
дона, Нью-Йорка, то стотонна 29-метрова ракета «А9/А10» 
призначалася не тільки для руйнування, але й для польоту в 
космос ще в період Другої світової війни. Звертаємо увагу, що 
перша, німецька балістична ракета далекої дії на рідкому пали-
ві «А-4» була сконструйована й успішно пройшла випробування 
18 квітня 1938 р. за 17 міс. до початку Другої світової війни. А 7 
липня 1943 року відбулися перші успішні літні випробування 
цієї ракети. 13 червня 1944 року о 4 годині 3 хвилини ранку в 
Пенемюнде був здійснений черговий запуск німецької балісти-
чної ракети «А-4», яка піднялась у космос  (дальністю польоту 
близько 175 кілометрів, висотою підйому до 80 кілометрів і ма-
са корисного навантаження 1 тн, двигун розроблений  інжене-
ром Вальтером Тілем). Через деякий час,повертаючись з кос-
мосу,  вона впала за 200 миль від місця запуску, на сході Шве-
ції. У 1943 році ракета «А-4» мала, фактично, усі найважливіші 
ознаки, характерні для сучасної ракетної техніки. Таким чином, 
«А-4» стала прообразом для створення не лише балістичних, 
але і космічних ракет-носіїв. Більш детально написано у книгах 
Валентина і Антона Карпових «Запрещенная правда» і «Право 
на правду» м. Кіровоград 2013 р, видавництво «КОД».    

В архівах 1938-1941 р. удалося виявити дані, що «дивер-
сант № 1» Отто Скорцені робив набір фахівців у загін «військо-
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вих космонавтів» для пілотування ракетної техніки. Чому саме 
Скорцені - тому що спочатку ці ракети призначалися для дивер-
сійних цілей. За деяким даними, таких ракет було запущено 
близько 30, хоча достовірні дані про результати цих експери-
ментів, на жаль, засекречені й донині. Різні джерела назива-
ють число учасників: від 100 до 500 чоловік. У ряді джерел 
згадувалося, що міжконтинентальні ракети 1943-45 р. повинні 
були пілотувати «космічні камікадзе»,  однак це не зовсім так, 
«військовий космонавт» міг катапультуватись над Атлантичним 
океаном, а потім бути підібраним з борта підводного човна… 

Оскільки, при польоті по траєкторії, що виходить за межі 
планети Земля, ракета виходить у космічний простір, значить 
людина, що зробила цей політ - претендує на звання космо-
навта. За даними закордонних СМІ, випробування  ракетного 
монстра (міжконтинентальної ракети з людиною на борту для 
польотів у космос) у Третьому рейху відбулися два рази: 
перший раз 8.01.1945 р. (невдало) і другий 24.01.1945 (вдало). 
Отже Третій рейх, у січні 1945 р. запустив ракету в космос, з 
людиною на борту. Саме за такі ж польоти в космос 5 травня й 
21 червня 1961 р. американські астронавти А. Шепард і В. Грис 
на кораблі «Меркурій» одержали свої звання – «космонавт».  

***** 
24 січня 1945 р. німецька ракета з пілотом 
Рудольфом Магнус Шредером вирушила  в 
черговий політ з військового полігона в Пе-
немюнде. На 10-й секунді польоту, ракету 

стало трясти і пілот розкусив ампулу із ціаністим калієм. 
Ракета далі продовжила свій шлях, з мертвим пілотом (кос-
монавтом) й вийшла у відкритий космос. 

***** 
Останнім часом у зарубіжних ЗМІ знову стали повідом-

лять, що в роки Другої світової війни в Німеччині були здійснені 
польоти в ближній космос. Одне з таких з повідомлень було в 
журналі НЛО (№ 34 (351) від 06 серпня 2004 р. «Стрибок за 
атмосферу»). У цій статті зазначалось, що першою людиною, 
що зробила політ за межі стратосфери у космос, була німецька 
льотчиця-випробувач Ганна Райч. Далі відомий письменник 
Роберт Хайнлайн ще в 1947 р. написав у СМІ того часу про 
започатковану німцями базу на Місяці. (?) Тій же темі були 
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присвячені десятки розповідей й хронік інших авторів. На по-
чатку 2000 років закордонні СМІ повідомили неймовірну істо-
рію: якийсь житель ГДР, що служив під час війни в люфтваффе 
й згодом проживав у ФРН, зробив заяву, що він є першим кос-
монавтом, оскільки ще в 1943 р. піднімався на німецькій ракеті 
в космос! Далі він додав: «коли багато років потому він зробив 
подібну заяву владі ГДР, ті не стали слухати й помістили в пси-
хіатричну лікарню»… 

Далі в 2000 р. СМІ повідомили: «В 1943 р. в відкритий 
космос полетіли три німецьких космонавти». Але Валентин 
Карпов з’ясував, що відповідно архівних джерел, у січні 1943 
року у фашистській Германії було тільки три пуски балістичних 
ракет. А великі підземні заводи, що працювали в Нордхаузені 
на початку 1944 р., тільки почали випускати ракети «Фау-2» по 
25-30 шт. на добу. Так що тут є невелика «нестиковка», але, як 
би там не було, в Німеччини часів Другої світової війни дійсно 
були серйозні претензії на перші космічні старти з людиною на 
борту. 

Є цікаве повідомлення від початку 1990-х років з США. За 
словами їхніх дослідників, запущені у відкритий космос в 1943 
році німецькою ракетою «Фау-2» три нацистські космонавти, 
повернулися на Землю після 47 років відсутності. Вони привод-
нилися на поверхню Атлантичного океану, де їх підібрали суча-
сні кораблі. Це нагадує байку, але що то були за люди, яких 
дійсно підібрали і океані і зразу засекретили? 

На думку експертів НАСА, зроблена в нацистській Німеч-
чині триступінчаста ракета й запущена в космос із полігона в 
Пенемюнде в 1943 року, могла використовуватись в наукових, 
космічних й у військових цілях. І якщо ракета всі ці роки літала 
в космосі, тоді чому цей космічний апарат не був зафіксований 
вченими з 1945 по 1990 роки? За деякими даними, за роки 
відсутності (1943-1990) німецькі космонавти, яких підібрали в 
океані анітрошки не постаріли й навіть не підозрювали, що тут 
пройшло багато часу. Вже немає гітлерівської Німеччини, по-
іншому переділений світ, і це було психологічним шоком для 
німецьких космонавтів зразка 1943 року. Повторюємо, всю 
інформацію, пов'язану з цією неймовірною, схожою на фантас-
тику історією, відразу - строго засекретили…  

Як бачимо, всі  історії про німецьких космонавтів, ведуть 



 278 

дослідників у 1938 рік. По дивному збігу обставин, цей рік є 
переломним у розвитку ракетної техніки в Німеччині. В СРСР 
теж не стояли на  місці, але радянська держава набагато від-
ставала від Німеччини того часу. Станом на 1941 р., росіяни 
мали лише «катюшу», а в німців вже будувались балістичні  
ракетні системи, здатні вивести людину в космос. 

***** 
Факт. Подібні міжконтинентальні ракети 
були створені американцями лише через 15 
років, (системи «Атлас» й «Титан»). Доре-
чно сказати, що Радянська гордість після-
воєнних парадів, кінця 1940 р. - перші реак-
тивні літаки в СРСР були оснащені тро-

фейними німецькими реактивними двигунами. Незважаючи на 
те, що Вернер Фон Браун – «головний по космосі» у гітлерів-
ській Німеччині - після війни виявився в США, Радянська дер-
жава отримала в 1945 р. «космічні» документи й фахівців, 
яких доставили в СРСР. На той час радянське керівництво й 
сам Й.Сталін вже розуміли значення космосу. «Космічними 
проектами» займалися відомі ракетобудівники М.Тихонравов і 
М.Чернишов. Тихонравов займався ракетами на рідкому пали-
ві ще в 1930-х роках. Коли ж він довідався, що німці в цій справі 
просунулися набагато далі, то написав лист Сталіну і докла-
дно описавши свій проект. «Батько народів» зацікавився і 
незабаром КБ Тихонравова-Чернишева створило проект 
ракети «ВР-190», що передбачував політ двох космонавтів 
на висоту 190 кілометрів. Проект цієї ракети був готовий 20 
липня 1946 року. За пропозицією Сталіна ракету хотіли наз-
вати «Перемога», а одним з перших Радянських космонавтів 
повинен був стати син вождя - Василь Сталін. 

***** 
І це цілком логічно - народжений в 1921 році, син Сталіна 

був бойовим льотчиком (на його рахунку 3 збитих літаки й 6 - у 
складі групи), мав гарне здоров'я й підходив для польоту за ві-
ком (згодом гранична вікова планка стала 35 р., хоча Георгій 
Береговий відправився в Космос у 43 роки). Зрозуміло, чимале 
значення мав і політичний аспект: Сталіну лестило те, що його 
нащадок син полководця, що розгромив фашизм, стане пер-
шою Радянською людиною в космосі! Однак цей проект не від-



 279 

бувся, у ті роки в СРСР ще не було двигуна, здатного вивести 
ракету на космічну орбіту. Крім того, проект погубили інтриги. 

Одним з головних супротивників цієї ракети виявився 
Сергій Корольов, що вважав проект невдалим і на підтверд-
ження своєї правоти  висував різні причини. Хоча головною 
причиною була звичайна образа і заздрість. Корольов сам хотів 
займатися керованими польотами в Космос й тому усував кон-
курентів. В остаточному підсумку Сталін до космічного проекту 
охолонув, а його син Василь після війни почав стрімко співати-
ся. Хоча радянська авіація тих років була зобов'язана Василю 
Сталіну практично всім - появою реактивних літаків Як-15 і Як-
17, безперебійним постачанням паливом, високою зарплатою, 
відмінним екіпіруванням й обов'язковим додатковим відпочин-
ком протягом 10 днів в елітних санаторіях Ялти, Сухумі або 
Сочі, так званий «королівський» набір. 

Дійсний «штурм» космосу почався вже після смерті Ста-
ліна. С.Корольов, що до цього моменту став Головним конст-
руктором, виявився талановитим організатором. Було зрозу-
міло, що людина незабаром з’явиться в Космосі, але спочатку 
були старти тварин у космос про які ми вам розповідали.  

З радянських попередників «штурму» космосу 
найчастіше називають три  прізвища: Олексій 
Ледовський, загинув у 1957 році, Терентій Ши-
борин, загинув в 1958 році й Андрій Митков, 
загинув в 1959 році. А пілот Володимир Ілю-
шин був попередником Ю. Гагаріна,  про це 
писалося в газетах за квітень 1961 р., (відразу 
після польоту Гагаріна, в одній з американсь-
ких газет повідомлялося, що першим «космо-
навтом Землі» треба вважати В.Іллюшина, 
сина відомого авіаконструктора Іллюшина. Ще 

писали про те, що за тиждень до польоту Гагаріна, В.Іллюшин 
на космічній ракеті тричі облетів Землю, однак, внаслідок збою 
в системі приземлення, космічний корабель упав на території 
Китаю. Сам космонавт вижив, але був сильно ушкоджений і 
тому китайські спецслужби відправили його в один з монасти-
рів, де його лікували методами нетрадиційної медицини. Внас-
лідок отриманих травм, (космонавта  Іллюшина) не можна було 
показати публіці. Важко було зберегти таємність, коли в цю 
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історію втягнутий Китай. СРСР довелося терміново запускати в 
космос дублера - усмішливого й чарівного Юрія Гагаріна! 

Радянська сторона, разом з  Сергієм Володимировичем  
Іллюшиним (1894-1977) - видатним авіаконструктором, тричі 
Героєм Соціалістичної Праці (1941, 1957, 1974). Єдиним лау-
реатом семи Сталінських премій, генерал-полковником інже-
нерно-технічної служби, академіком АН СРСР, відразу виступи-
ли зі спростуванням цього факту. І з ними можна було погоди-
тися, якби  не два моменти:  

По-перше, газета, що опублікувала повідомлення, нале-
жала компартії США (вони по партійних каналах могли знати 
більше, ніж офіційно випливало в СМІ).  

По-друге, Володимир Сергійович Іллюшин (1927-2010) - 
радянський льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу, 
генерал-майор авіації, син знаменитого авіаконструктора С. В. 
Ілюшина у цей же час справді лікувався в Китаї (у тибетських 
ченців), у нього були травми, як офіційно повідомили СМІ: 
«отримані в результаті автомобільної аварії», про космічний 
політ – а ні слова (цілковита секретність). 

***** 
Вставка. Щоб там не було, але секрети час-
то «виривались» із папки «цілком таємно» і 
потрапляли у СМІ, так було виявлено, що з 
1950 по1960 роки СРСР запустив у космос, як 
мінімум 12 космонавтів, чиї польоти закін-
чилися катастрофою, а Corriere della Sera 
повідомляла взагалі про 14 пілотів. В СРСР 
відповіли, що то були тренувальні польоти з 
манекенами на борту. Тоді звідкіля італійські 
брати Корділья записали голос Марії Громо-

вої, а потім пішли імена: Олексій Ледовський, Сергій Шиборин, 
Андрій Мітков, Віктор Костін, Володимир Цвєтов, Сергій 
Нефьодов, Євген Кирюшин, Олексій Бєлоконєв та інші. 

***** 
Далі «офіційна» космонавтика СРСР протягом багатьох  

років переконувала всіх, що подібних «жертв космосу» ніколи 
не існувало. І справді, усі, хто намагався знайти які-небудь 
архівні відомості про існування цих людей, упиралися в стіну. 
Напевно, із цим можна було б погодитися, якби  цю інформацію 
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не підтвердив німецький ракетобудівник Герман Оберт. Він заз-
начив, що знає про те, як в 1958 році на полігоні Капустін Яр в 
СРСР відбувся запуск космічної ракети з космонавтом на бор-
ту. Ракета – вибухнула, пілот - загинув, все засекретили  і  про 
цей політ більше  ніхто не чув. Правда  про  «штурм  космосу» 
настільки заплутана, що важко зрозуміти, де дійсність, а де – 
вигадка. Простому громадянину важко розібратися, й сьогодні 
немає відповіді на просте питання, чому льотчик-випробувач В. 
Ілюшин у 1961 році, одержавши травму в ДТП в СРСР, а поїхав 
на лікування методами нетрадиційної медицини в тибетський 
монастир? І чому німецький проект ракет «А-9/А-10», що випе-
редив СРСР і США на 15 років, раптово таємниче зник? 

***** 
Довідка За повідомленням зарубіжних СМІ. 
Сенсаційні радіограми Корділья побачили 
світ через італійське агентство новин 
Continentale, яке буквально осідлало тему 
радянських зниклих космонавтів. Так, аген-
тство повідомило новину про загибель  
Олексія Ледовського 1 листопада 1957 року 
під час запуску суборбітального корабля з 
посиланням на певного високопоставленого 

чеського комуніста. Це сталося за два дні до виведення на 
орбіту собаки Лайки. Хоча СРСР і спростовував факти заги-
белі космонавтів, радіоперехоплення з космосу користували-
ся все більшою довірою публіки. І радіоаматори з Турину один 
за одним видавали записи то переговорів пілотів, які гинули, 
то сигнали їхнього перебування на орбіті. 

Як приклад, 4 лютого 1961 року, згідно з твердженнями 
Корділья, вони почули «загибель» людини-космонавта в кос-
мосі. У той день СРСР дійсно запускав ракету-носій «Молнія» 
з першою космічною станцією до Венери, але через неполадки 
ракета досягла лише орбіти Землі. Зрозуміло, жодного слова 
про невдалу спробу відправити апарат до Венери - СРСР не 
повідомив, обмежившись повідомленням про виведення черго-
вого штучного супутника. Однак у західному списку космо-
навтів-фантомів з'явилося ще одне прізвище Г.Михайлов. До 
цього Continentale вже повідомило про загибель Шиборіна 1 
лютого 1958 року, Міткова 1 січня 1959 року і Громової. При 
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цьому зазначалося, що Марія Громова загинула у 1959 р. 
внаслідок аварії орбітального літака з ракетним двигуном. 

***** 
Крім італійських братів-радіоаматорів Корділья і видання 

Continentale джерелом повідомлень про «до гагарінських кос-
монавтів» були і радянські періодичні видання. Так, у журналі 
Огонек № 42 за 1959 рік був опублікований репортаж про назе-
мні випробування авіаційної апаратури і льотних костюмів про-
ти перевантаження. Його героїв – випробувачів Олексія Гра-
чова, Геннадія Заводовського, Геннадія Михайлова, Івана 
Качура та Олексія Бєлоконєва видання Associated Press 
чомусь прийняла за майбутній загін космонавтів. Коли вони не 
з'явилися в офіційних радянських звітах про польоти, преса 
оголосила їх загиблими, придумавши для кожного свою історію 
катастрофи. 

Так, за версією газети New York Journal American, крім 
Михайлова, космонавт Бєлоконєв, загинув за схожих обставин. 
У статті наводиться секретний запис переговорів головного 
керівника радянських космічних польотів конструктора Сергія 
Корольова з Бєлоконєвим. 

Пілот Качур, знайшов свою смерть 27 вересня 1960 року 
під час невдалого запуску чергового корабля-супутника. Його 
орбітальний політ був нібито приурочений до знаменитого 
візиту генсека М.Хрущова на Асамблею ООН у Нью-Йорку 12 
жовтня 1960. За однією з версій, Хрущов взяв із собою в США 
демонстраційну модель цього корабля, щоб з тріумфом пока-
зати її західним журналістам, як тільки отримає повідомлення 
про успіх космічного польоту. Однак пілот загинув, от чому так 
лютував Хрущов, який від досади стукав по трибуні ООН чере-
виком замість того, щоб демонструвати модель космічного 
коробля і прорив СРСР у космос. 

***** 
Радянські СМІ у той період писали: - На думку за-
кордонних дослідників, чутки про загибель радян-
ських пілотів – космонавтів могли виходити від 
випадкових свідків посадок експериментальних 
космічних апаратів з манекенами на борту. Одяг-
нених у скафандри ляльок легко можна було прий-
няти за реальних, тільки бездиханних людей, коли 
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їх витягали з корабля, який щойно невдало приземлився. До 
того ж радянська преса після таких приземлень глухо мов-
чала, що лише підсилювало конспірологічні підозри.  

***** 
Те, що СРСР замовчував смерті своїх космонавтів, було 

не тільки цинізмом і бажанням пустити пил в очі, це було ще й 
злочином проти інших іноземних космонавтів. Так, наприклад, 
якби  американці знали, від чого загинув випробувач Бонда-
ренко, не було б трагедії на Мисі Кеннеді в січні 1967 р., коли 
три американських астронавти загинули під час пожежі в наси-
ченої киснем атмосфері. Не маючи відомостей про радянську 
катастрофу, інженери НАСА виявили недбалість при викорис-
танні чисто кисневої атмосфери. Як правило, інформація про 
загиблим (до й після Гагаріна, а також у процесі підготовки до 
польоту на Землі) космонавтах так чи інакше просочувалася в 
західну пресу. У народі ходили слухи, іноді порожні, але най- 
частіше  мали під собою підстави. Ці слухи підтверджувалися 
або непрямими даними, або повідомленнями західних ЗМІ. Ці 
повідомлення щодо існування секретних могил невідомих кос-
монавтів, що загинули на секретних завданнях, миготіли в 
західній пресі задовго до квітня 1961 р., коли було офіційно 
оголошене про перший політ людини в космос. 

Як приклад, маловідома інформація про космонавта 
Валентина Бондаренко. Є особливі розпорядження, підписані 
офіційними особами: «Родина старшого лейтенанта Валентина 
Бондаренко повинна бути забезпечена всім необхідним, як ро-
дина космонавта». Таке розпорядження підписав міністр обо-
рони П.Д.Маліновський 16 квітня 1961 р. Розпорядження має 
гриф «Секретно». Зверніть увагу: до 1986 р. жодна  радянська 
книга або журнал ніколи не згадували про існування космонав-
та по імені Валентин Бондаренко. 

Деякі конспірологи наводять просто приголомшливий у 
таких випадках аргумент: мовляв, довести, що цих польотів не 
було, досі не вдалося нікому. Вони стверджують, що резуль-
тати невдалих експериментів надійно приховувала система 
самознищення. Інший приклад, історію з пілотом В.Іллюшиним 
освіжив у 1999 році документальний фільм, що вийшов на 
Discovery та інших каналах у США і Канаді. Згідно з новою вер-
сією, Іллюшин зробив три витки навколо планети на космічному 
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кораблі «Восток», але втратив зв'язок із Землею, і вручну нев-
дало приземлився у Китаї. Цей фільм також висуває версію 
причин загибелі Гагаріна у 1968 році, з якогось моменту космо-
навт став занадто незалежним і міг відкрити світові правду про 
перший пілотований політ на орбіту, тому КДБ його ліквідував, 
інсценувавши авіакатастрофу. Усі факти в стрічці ѓрунтуються 
на інтерв'ю з капітаном Анатолієм Грущенком, який заявив, що 
він бачив плівку зі стартом Іллюшина, і з репортером Гордоном 
Феллером, який працював з документами про це політ у радян-
ському архіві. 

***** 
Факти. 27 березня 1968 р. Ю.Гагарін 

загинув в авіаційній катастрофі, здійсню-
ючи навчальний політ літаком «МіГ-15 
УТІ» під керівництвом пілота-інструкто-
ра Володимира Сєрьогіна поблизу селища 
Новосьолово Кіржацького району Володи-
мирської області. (Серьогін В.С. - Герой 
Радянського Союзу (1945), льотчик випро-
бувач першого класу, інженер-полковник). 

За рік до своєї загибелі Ю.Гагарін направив Л.Брежнєву 
лист про те, що СРСР із країни - лідера в області освоєння 
космосу перетворюється в країну, що доганяє Америку. 
Л.Брежнєва дуже непокоїла популярність Ю.Гагаріна, а непо-
годженість дій у цій галузі після смерті С.Корольова привела 
до сумних наслідків. Окрім Гагаріна лист підписали ще 6 кос-
монавтів, - розповідає Тетяна Копилова. «Лист космонавтів» 
до останнього часу зберігався під грифом «Сов. Секретно». 
За рік після відправлення листа загинули два космонавти, що 
підписали його: Володимир Комарів згорів при спуску капсули з 
орбіти, а згодом стала трагедія з літаком Гагаріна під час 
тренувального польоту.  

Посилаючись на матеріал опублікований в № 44 журналу 
Кореспондент від 6 листопада 2015 року. Російська Федера-
ція констатує:  «Ми не заперечуємо того, що в історії радян-
ської космонавтики було багато білих плям, і що історії про 
космонавтів, загиблих під час старту або на орбіті, неправ-
доподібні і є плодом фантазії, збудженої режимом секретно-
сті. Якщо у вас є інша інформація, надайте її для розгляду». 
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Тож повертаючись до польоту Ю. Гагаріна на кораблі 
«Восток» 12 квітня 1961 року о 9:07 за московським часом з 
космодрому Байконур, зазначаємо, він пробув у космосі 108 
хвилині, плановий політ завершився і увімкнулась гальмівна 
система. Але через несправність клапана в паливній магістралі 
гальмівна установка відключилася на 1 секунду раніше запла-
нованого. Крім того, із запізненням на 10 хвилин від заплано-
ваного відбулося розділення спускного апарата і приладового 
відсіку. Через збій у системі гальмування, спускний апарат з 
Гагаріним приземлився не в запланованому місці за 110 км від 
Сталінграду, а в Саратовській області, недалеко від Енгельса 
(село Сміловка). О 10:48 радар у місцевому військовому аеро-
порту виявив невідому ціль, це був спускний апарат, а трохи 
пізніше за 7 км до землі, відповідно до плану польоту, Гагарін 
катапультувався і на радарі з'явилося дві цілі. 

***** 
Під час приземлення Гагаріна відбулося 
серйозне ЧП. Коли він катапультувався з  
апарату, що спускатьсяє, то зрозумів, в 

скафандр не надходить кисень, бо на Байконурі під час одя-
гання космонавта зробили помилку. Протягом  6 хвилин, не 
маючи можливості нормально дихати, Гагарін виявив непо-
ладку і самостійно її ліквідував. Як ліквідація неполадки затри-
малась на 2-3 хвилини пізніше, на  парашуті в скафандрі мог-
ло б приземлитися неживе тіло Ю.Гагаріна. 

***** 
Першими землянами, які зустріли космонавта Гагаріна 

після польоту, стали дружина лісника Ганна Акимівна Тахта-
рова і її шестирічна онучка Ріта. Незабаром до місця подій 
прибули військові з найближчої військової частини. Одна час-
тина військових узяла спускний апарат під охорону, а інша 
повезла Гагаріна в розташування своєї частини. Звідти Гагарін 
по телефону відрапортував командирові дивізії ППО: «Прошу 
передати головкому ВПС: завдання виконав, приземлився у 
визначеному районі, відчуваю себе добре, ударів і поломок 
немає. Гагарін». 

Тим часом з Енгельського аеропорту вилетів вертоліт 
«Мі-4», аби знайти і підібрати Ю.Гагаріна. Першим на землі 
виявили спускний апарат, але Гагаріна поряд не було, ситуацію 
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прояснили місцеві жителі, вони сказали, що Гагарін виїхав на 
вантажівці з військовими в Енгельс. Вертоліт злетів і взяв курс 
до міста. Дорогою з нього побачили вантажівку, з якої махав 
руками Гагарін. Його підібрали і вертоліт полетів в Енгельський 
аеропорт, подавши радіограму «Космонавта взято на борт, ми 
рухаємось на аеродром». В Енгельському аеропорту Гагаріна 
вже чекали, біля трапа вертольота все керівництво бази, йому 
вручили вітальну телеграму від радянського уряду. На автомо-
білі «Побєда» Гагаріна повезли в диспетчерський пункт, а потім 
в штаб бази для зв'язку з Москвою. 

До полудня на Енгельський аеродром з Байконура прибу-
ли два літаки «Іл-18» і «Ан-10», на якому були заступник ВПС 
генерал-лейтенант Агальцов і група журналістів. Протягом 
трьох годин, поки налагоджували зв'язок із Москвою, Гагарін 
давав інтерв'ю і фотографувався. З появою зв'язку особисто 
доповів Брежнєву і Хрущову про здійснення польоту. Після 
доповіді Гагарін сів на літак «Іл-14» і полетів у Куйбишев. Зад-
ля уникнення галасу вирішили сісти десь подалі від міста. Але 
поки глушили двигун і монтували трап, зібралося багато людей, 
під'їхало місцеве партійне керівництво. Коли змонтували трап, 
першим вийшов з літака Гагарін і привітав присутніх. Гагаріна 
відвезли на обкомівську дачу на березі Волги. Там він прийняв 
душ і нормально поїв. Через три години після Гагаріна в Куйби-
шев прилетіли С.Корольов і ще кілька осіб з Держкомісії. О 21 
годині вечора накрили святковий стіл і відзначили вдалий політ 
Гагаріна в космос. А вже о 23 годині всі спали, позначилася 
накопичена втома. 

***** 
Примітка. З часом дружина Гагаріна – 
Валентина Іванівна напише книгу «108 
хвилин і все життя», там є такий епізод. 
Один раз уночі їм у квартиру подзвонив 
черговий із КПП Зоряного містечка: «Вас 
якийсь дідусь із Сибіру запитує». Виявило-
ся, 80-літній старий приїхав через всю кра-
їну просити Гагаріна знайти могилу його 
сина, що загинув під час Другої світової 
війни.  Гагарін улаштував  дідуся  на  нічліг,  
дав  грошей  на  зворотний  квиток. Рік він 
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шукав ту могилу, і згодом знайшов у Курській області. У книзі 
є багато цікавого про Ю.Гагаріна й частина рідких щоденни-
кових записів чоловіка. «Незручно, - писав Гагарін незабаром 
після польоту, що в статтях журналістів я виглядаю якимсь 
зверх ідеальною людиною. У мене, як й в інших людей, багато 
помилок. Є в мене й свої слабості».  

***** 
Ю.Гагарін молодець і заслуговує великої пошани, але як 

з’ясувалось він був у космосі  не першим, у нього були, як німе-
цькі, так і радянські  попередники, про яких була велика секрет-
ність. І в цьому його вини немає. Слава Ю. Гагаріну 

Юрій Гагарін був вибраний почесним громадянином міст: 
Калуга, Новочеркаськ, Сумгаїт, Смоленськ, Вінниця, Саратов 
(СРСР); Севастополь, Софія, Перник, Пловдів (Болгарія), Афі-
ни (Греція), Фамагуста, Лімасол (Кіпр); Сен-Дені (Франція), 
Тренч'янські Теплиці (Чехословаччина). Йому також були вру-
чені золоті ключі від воріт міст Каїр і Александрія (Єгипет)…  

Іменем Ю.А.. Гагаріна названі: м.Гагарін (колишнє  місто 
Гжатск) і Гагарінський р-н (колишній Гжатської р-н) Смоленської 
обл. Його ім'я присвоєно створеному в м. Гагаріна меморіаль-
ному музею. Червонопрапорної Військово-повітряної академії в 
пмт. Моніно, ЦПК ВПС і піонерської дружини середньої школи 
Зоряного містечка. Його ім'я носять науково-дослідні судна, 
школи, технікуми, Якутська обласна друкарня тощо.  

Бронзовий бюст Ю. А. Гагаріна встановлений в м. Москві 
на Алеї Героїв космосу. Пам'ятник в Зоряному містечку (відкри-
тий в 1971. Скульптор Б. Дюжев, архітектор А. Заварзін). Брон-
зовий бюст п'ятнадцятирічного Ю. А. Гагаріна встановлений на 
2-му майданчику космодрому Байконур. Також встановлені 
пам'ятники у місті Москві (на площі Гагаріна), місто Гагарінє, 
м.Ленінськє (нині Байконур, 1984, скульптор О. Посоцкій) на 
площі його імені, м. Софії, на ТЕЦ ім. Ю. А. Гагаріна в місті 
Вішонте в Угорщині (1973). Іменем Гагаріна названий кратер на 
зворотному боці Місяця і мала планета № 1772 у Всесвіті. 

Юрій Гагарін трагічно загинув 27 березня 1968 року за 
невідомих обставин, при виконанні тренувального польоту на 
літаку МІГ-15, але то інша тема. Похований біля Кремлівської 
стіни на Червоній площі в Москві. 15 квітня1968 - виключений зі 
списків офіцерського складу ЗС СРСР. 
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У США для польотів людини в космічний 
простір були здійснені три програми: 
«Меркурій», «Джемині» й «Аполлон». 
Першим етапом польоту людини на піло-
тованих космічних кораблях була прог-
рама «Меркурій». Ціль її зводилася до 
того, щоб вивчити можливості польоту 
людини в космос. Якщо у СРСР 12 квітня 

1961 року Юрій Гагарін на кораблі «Восток» стартував першим 
у космос, то слідом 5 травня 1961 р. у США відбувся політ по 
балістичній траєкторії капсули «Меркурій» з астронавтом Ала-
ном Шепардом. Капсула з астронавтом здійнялася на висоту 
186,4 км. Через 15 хвилин Алан Шепард опустився у Атланти-
чний океан. Дальність цього польоту 486 км. А вже 21 липня 
1961 р. з мису Канаверал на балістичну траєкторію був запу-
щений астронавт Вирджил Гриссом, що майже повторив політ 
свого друга. Гриссом з капсулою здійнявся на висоту 188,8 км. і 
пролетів відстань 504 км. Політ астронавта тривав 16 хв. 

Астронавти А.Шепард і В.Гриссом кожний окремо в стані 
невагомості перебували не більше 5 хвилин. Для порівняння, 
німецька балістична ракета «А-9/А-10» мала розрахункову 
дальність польоту 4800 - 5000 км. Цей гігант був висотою 26 м і 
злітною вагою порядку 85 т, а почали розробляти таку ракету 
ще в 1941-1942 роках. Читач сам проведе порівняння амери-
канських ракет 1961 р. і німецьких ракет 1941-1945 р. Харак-
терно, що навіть в 1963-1970 р. іноземні фахівці дивувалися 
рівню, якого досягли німецькі конструктори. Успіхи німців у 
розвитку  ракетної техніки виявилися для переможців У Другій 
світовій війні просто приголомшуючими. Украй характерна 
реакція фахівців з СРСР, які уперше побачивши німецьку раке-
ту «A-4», не могли повірити в те, що в 1940-і роки можливе 
існування настільки добре зробленої ракети. Один з таланли-
вих конструкторів В.Ф. Болохвитінов не міг повірити, що в умо-
вах війни німцям удалося створити настільки потужний ракет-
ний двигун для підняття корабля у космос. 

А ще в розпорядженні союзників виявилися: реактивний 
вертоліт з повною документацією, літак «літаюче крило» з 
ракетним двигуном, додатково бомбардувальник «літаюче 
крило» із двома реактивними двигунами й багато чого іншого. 
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Жінок  у  космос  не  пускати 
Про чоловіків-космонавтів написано 
дуже багато цікавих книг, а от про 
жінок-космонавтів, чомусь дуже ма-
ло, тож зараз ви почитаєте про деякі 
секретні моменти життя Валентини 
Терешкової, першої у світі жінки-кос-
монавта. Льотчик-космонавт СРСР 
(1963). Герой Радянського Союзу 
(1963). Полковник (1970), генерал-
майор авіації у відставці (1995), пер-
ша в російській армії жінка-генерал. 
Кандидат технічних наук (1977), про-

фесор, автор більше 50 наукових праць. Валентина Терешкова 
народилася 6 березня 1937, Маслениково, Тутаєвський район, 
Ярославська область, РРФСР - в сім'ї колгоспників. Дуже сим-
волічно, що її день народження майже збігся з Міжнародним 
жіночим днем 8 березня. Росла без батька, який загинув на 
радянсько-фінляндській війні 1939-1940 років. 

Офіційні рядки: Трудову діяльність почала 1954 року в 
Ярославлі. Спочатку працювала закрійницею в складальному 
цеху Ярославського шинного заводу. 1955 року перейшла на 
Ярославський комбінат технічних тканин «Червоний Перекоп». 
Працювала ткалею. У 1960-1962 роках була звільненим секре-
тарем комітету комсомолу цього комбінату. Працювала і нав-
чалася, у 1960 році (заочно) закінчила Ярославський технікум 
легкої промисловості. Займалася парашутним спортом в Ярос-
лавському аероклубі. Здійснила багато стрибків з парашутом. І 
коли настав момент шукати жінок для підготовки польотів у кос-
мос, то їх почали шукати серед льотчиць і парашутисток. Кри-
терії такі: вік до 30 років, до 170 см зросту й вагою до 70 кг. 

Претенденток було близько 50 душ, але у загін підготовки 
космонавтів (1962 р.) відібрали лише п'ятьох. Терешковій тре-
нування давалися важко. Після центрифуги вона непритомніла, 
її виносили на свіже повітря, приводили до тями. В.Терешкова, 
стримуючи сльози, йшла до термокамери, де треба було сидіти 
при +70°С. Сім днів провела в сурдокамері - ізольованому від 
звуків приміщенні. Лікарі спостерігали за кожним рухом, хотіли 
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зрозуміти, як витримує самотність. А вона усміхалася й співала 
пісні. Також були тренування в невагомості та парашутна підго-
товка. Усі дівчата, що пройшли відбір, сподівалися полетіти в 
космос. У цьому них переконував Сергій Корольов. Правда, 
робив він це навмисно, щоб уникнути нездорової конкуренції й 
зберегти дружню атмосферу в жіночому колективі. Хто з прете-
нденток полетить, до останнього ніхто не знав. Остаточний 
вибір зробив Микита Хрущов. Він хотів, щоб першою в космос 
полетіла російська дівчина з народу. Терешкова була ідеаль-
ною кандидатурою - активістка, комсомолка й спортсменка з 
робітничо-селянської родини. 

Напередодні відправки у космос, у Валентини Терешкової 
було дві дублерки. Звичайно в кожного космонавта був один 
дублер, але у випадку з польотом у космос першої жінки, було 
призначено відразу двоє запасних, це Ірина Соловйова й Вале-
нтина Пономарева. Керівництво обґрунтовувало таку не обхід-
ність особливостями жіночого організму. 

В.Терешкова 16-19 червня 1963 року здійснила політ у 
космос на кораблі «Восток-6». Тривалість польоту становила 2 
доби 22 год. 50 хв. У цей час на орбіті перебував ще один кос-
мічний корабель «Восток-5», який пілотував космонавт Валерій 
Биковський. Обидва кораблі летіли по різних орбітах. Під час 
першого оберту, коли «Восток-6» пройшов за 5 км. від «Восто-
ка-5», між кораблями було встановлено прямий радіозв'язок. 
Політ В. Терешкова, закодована як «Чайка» перенесла досить 
важко. На цьому ми закінчуємо офіційне повідомлення і пере-
ходимо до прихованих, так званих моментів «поза кадром».  

***** 
Рідним В.Терешкової повідомили про її по-
літ тільки після його успішного завер-
шення.  Інформація ретельно ховалася, 
оскільки політ міг закінчитися трагедією. 
Терешкова повідомила родичам, що їде на 

змагання з парашутного спорту, а про те, що трапилося, ті 
довідалися по радіо з офіційного повідомлення. 

***** 
Через 10 років в газетах напишуть, начебто Чайку (таким 

був позивній Терешкової), одержала славу незаслужено. Мол, 
весь політ її нудило, а Сергій Корольов заявив: «Поки я живий, 
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жінок у космосі більше не буде». І лише недавно з'ясувалося, 
що інженерам і конструкторам того часу виявилося дуже зру-
чно списати на В.Терешкову свої огріхи й недоліки в підготовки 
її польоту. Будь на її місці космонавт чоловічої статі, його про-
голосили героєм, що врятував космічну місію, взяв керування 
на себе в ручний режим і тим спас космічний корабель. Коли це 
робить жінка, всі недоліки стараються приховати. 

Як ви знаєте, одночасно з кораблем В.Терешкової на 
орбіті перебував ще й «Восток-5», керований В. Биковським. 
Політ Терешкової в космосі затягувався через нештатні обста-
вини, і коли дві ракети-кораблі «Восток-5» та «Восток-6» наб- 
лизились, Терешковій від перевтоми захотілось щось зробити і 
вона попросила В.Биковського: «Валера, ну давай заспіваємо! 
Нехай знають на Землі, що в нас усе в порядку». Він усе відмо-
влявся: «Відстань від мене, я тобі не співочий дрізд». Пізніше 
Биковський доповів з корабля на на Землю: «Зв'язок з «Чай-
кою» відмінний, вона співає мені пісні». (До речі Коральов дуже 
любив, коли дівчата з загону підготовки космонавтів співали 
різних пісень). 

Квартира в нагороду. Микита Хрущев від радощів волів 
плигати «до неба». Американцям знову показали «кузькину 
мать», і зробила це проста жінка, ткаля, яку ми (партія КПРС) 
піднесла до сяючих зірок. Із трибуни Мавзолею Хрущев викли-
кував: «Наша дорога й відважна Валя Терешкова значно пере-
вищила національний рекорд США по тривалості космічного 
польоту. Її політ тривав більше, ніж пробули в космосі всі аме-
риканські космонавти, разом узяті, більше 71 години, або 48 
обертів навколо Землі». (І ні слова про причину тривалого 
польоту і позаштатні ситуації).  Відразу після польоту родині 
Терешкових дали трикімнатну квартиру в місті Ярославлі на 
вулиці Голубятна. 

Смертельний трюк. У всіх офіційних звітах було напи-
сано, що політ від початку до кінця пройшов бездоганно. У реа-
льності все було не так. Техніки й конструктори при проектуван-
ні припустилися помилки, що могла привести Чайку до болісної 
смерті у крижаному космосі. Корабель відправився в політ із 
серйозними конструктивними недоліками. У підсумку (у космо-
сі) відмовила автоматика, відповідальна за повернення на Зем-
лю. Терешкова, змученої після трьох діб повної нерухомості й 
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перевантажень, на останньому витку навколо Землі, перед тим 
як корабель міг «відірватись» і полетіти в невідомий космос, 
відключити автоматику й взяти керування у свої руки. Вона в 
ручному режимі повела корабель до Землі, консультуючись по 
радіозв'язку із центром керування польотом. Подібного при 
тренуванні на землі, вони не проходили. Ціною великих зусиль 
Терешкова змогла наблизити корабель до Землі. 

***** 
Політ В.Терешковій дався дуже важко. Загроза  смерті 
стояла перед очима. На другу добу в неї з'явилися си-
льні болі й проблеми із травленням. Їла й ходила в ту-
алет на місці: під скафандром був спеціальний приймач 
для цих відходів. У космос їх тоді не викидали, а приво-
зили на землю. У тодішніх космонавтів було три упа-

ковки з їжею. Її висмоктували з тюбиків. «Хліб дуже сухий, - 
згадувала перша космонавтка у доповіді. Не їла його, хотіло-
ся чорного хліба, картоплі й цибулі. Вода холодна і приємна. 
Соки та котлети сподобалися. Якось мені стало зле, але це 
через їжу, а не через вестибулярний розлад». 

***** 
Нелегко відбувалося й приземлення – Терешковій дове-

лося перебороти велику відстань у вільному польоті. Катапу-
льта спрацьовувала на висоті 7 км, а парашут розкривався в 4 
км. від землі. Внизу було озеро. Космонавток учили приводню-
ватися. Однак Терешковій заважав сильний вітер. Треба було 
зняти замки й відстебнути парашут. А він некерований: купол 
великий, лямки й стропи досить довгі. І тебе несе за вітром. 
Довелося «постояти на голові», потім парашут таки відійшов, 
але на моєму носі з'явився добрячий синець. Приземлилася 
Терешкова 19 червня 1963 в другій половині дня в Алтайсь-
кому краї. Була майже непритомна. Відомі кадри кінохроніки 
приземлення були постановочними. Їх зробили наступного дня  
після повернення Терешкової на Землю. Зв'язано це було із 
украй поганим станом жінки-космонавта. На другий день Тере-
шкову посадили в апарат, зняли статистів, що біжать до неї. 
Потім один з них відкрив кришку. Космонавтка сиділа всередині 
апарата весела й усміхнена. Ці кадри потім побачив увесь світ. 

Валю до такому екстриму не готовили, вона саджала 
корабель вручну перший й останній раз у житті. Будь на її місці 
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чоловік, його оголосили б героєм і тріумфатором, що блискуче 
впорався з позаштатною ситуацією на борту корабля. Немає 
сумнівів, що, якби  смертельний номер не вдався, конструктори 
просто заявили б, що космос не для жінок. 

***** 
Вставка. Після приземлення, першими до неї 
прибігли місцеві жителі і вона віддала їм усі свої 
харчі, потім Терешкову обвинуватили в пору-
шенні режиму секретності за те, що вона роз-
дала місцевим жителям секретні продукти з 
раціону космонавта, а сама їла їхню місцеву їжу. 
***** 

Інженер «Восток-6» Борис Черток залишив спогади, де 
розповів, що було після польоту. Терешкову чекали на прес- 
конференції, але С.Корольов запросив її в кабінет й у чомусь 
довго переконував. Вона вийшла заплакана і явно подавлена. 
Виявляється, Головний конструктор строго дав зрозуміти: не 
можна виносити сміття з хати і заборонив їй розповідати прав-
ду про свій політ у космосі. «Чайка» - говорив С.Корольов, - я 
тебе прошу, не треба про це говорити». І Терешкова 30 років 
зберігала таємницю. 

До речі, незадовго до своєї смерті С. Корольов вирішив 
сформувати новий і цілком жіночий екіпаж. Але після загибелі в 
космосі В.Комарова від цієї витівки відмовився. Пізніше Черток 
напише: «Ми, інженери, що проектували систему керування, 
космічних кораблів уважали, що управляти ними простіше, ніж 
літаком. Всі процеси зрозумілі, у штопор корабель не зірветься. 
Управляти ним може кожен, якщо фізично й психічно підготов-
лений. Тож управляти космічним кораблем може навіть жінка». 

Зрозуміле відношення до жінок Не дивно, що передовий в 
космічній галузі СРСР за всю історію, лише чотирьом жінкам 
дав можливість полетіти до зірок. А в США їх кілька десятків. 
Радянські жінки мало літали в космос через особливості націо-
нального менталітету чоловіків, бо вони боялись втратити оре-
ол героїв,- говорив провідний співробітник Інституту медико-
біологічних проблем РАН, член головної медкомісії по відбору 
космонавтів Олена Доброквашина, що готувалася до польоту у 
космос разом зі Світланою Савицької. - Як же так, чоловік-кос-
монавт герой, а отут жінка, що робить без напруги те ж саме. 
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Звичайний сексизм. (Пояснення: Сексизм - упереджене 
ставлення та дискримінація групи людей через їхню стать або 
гендерну ідентичність). 

 
(На фото космічні амазонки).  
Світлана Савицька, льотчиця й космонавт, що випустили 

в небо через 19 років після В.Терешкової, перша жінка, що вий-
шла 25 липня 1984 р. у відкритий космос, де провела 3 год. 35  
хв., тривалість космічного польоту склала 11 діб 19 год. 14 хв. 
Савицька розповідала: були випадки, коли через пихатість  
чоловіків зривався політ. За її словами космічна статистика 
свідчить: саме жінки швидше адаптуються і краще переносять 
невагомість. Мужики у нас не люблять віддавати гарну і цікаву 
роботу жінкам, - говорила вона. - Немає розуміння моменту, що 
чоловіків і жінок треба вибирати за принципом професіоналі-
зму. Рівності - немає. Ми впевнені, що жінки можуть і повинні 
літати в космос. Вони можуть працювати там не гірше, а навіть 
краще за чоловіків. 

***** 
За всю історію космічної ери більше чим 50 жінок 
побували у космосі. Першим громадянином Англії в 
космосі стала хімік Хелен Шарман. Астронавт 
NASA Ейлін Коллінз стала першою жінкою-коман-
диром шатла. Американка Пеггі Вітсон була пер-
шою жінкою, яка очолила екіпаж Міжнародної кос-
мічної станції та провела найдовше часу в космосі 
(за два польоти 376 днів, 17 годин і 22 хвилини). 
Також жінці належить рекорд найдовшого польоту - 
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астронавт NASA Суніта Вільямс працювала на орбіті 195 
днів. Україна ще жодного разу не відправляла у космос жінку. 
Але американська астронавтка Гайді Стефанішин-Пайпер, 
яка двічі побувала у космосі та працювала на орбіті має 
українське походження. Її батько Михайло Стефанішин наро-
дився в селі Якимів Кам'янко-Бузького району на Львівщині. У 
молоді роки він емігрував до США, де одружився на німкені. 

***** 
Розстріл у Кремля. 
22 січня 1969 р. перша жінка-космонавт потрапила в один 

із самих зухвалих терактів, зроблених у СРСР того часу. Може 
ви не знаєте, як молодший лейтенант Віктор Ільїн, що служив 
під Ленінградом, підготував замах на генсека ЦК КПРС Бреж-
нєва. Ільїн украв у частині два пістолети Макарова із чотирма 
магазинами й ранковим рейсом вилетів у Москву. У столиці 
зайшов у гості до свого дядька, що був співробітникові міліції. 
Поцупив у нього міліцейський плащ, штани та кашкет й поїхав 
до Кремля й устав в оточення в Боровицьких воріт чекати 
проїзду Л.Брежнєва. 

Коли до воріт під'їхав урядовий кортеж з Брежнєвим, Ільїн 
пропустив першу машину й відкрив вогонь по другий. Вважаю-
чи, що Брежнєв буде їхати саме в цій машині, але у спец. охо-
роні супроводу є спеціальні схеми безпеки по якій вони череду-
ють автомобілі кортежу. Саме в той момент машина Брежнєва 
їхала четвертою по списку. За 6 секунд В.Ільїн із двох рук (двох 
пістолетів) всадив у лобове скло 11 куль другої машини. Однак 
Брежнєва в машині не було, у ній їхали космонавти: Береговий, 
Леонов, Миколаїв і Терешкова. Перша куля вбила водія маши-
ни, всі космонавти встигли пригнутися. (Жодна  з 11 куль чудом 
не зачепила Валентину Терешкову).  

Сватав Хрущев, розводив Брежнєв. 
Через п'ять місяців після польоту в космос (3 листопада 

1963 року) Валентина Терешкова вийшла заміж за космонавта 
Андріяна Ніколаєва. Ходили слухи, начебто одружитися їх зму-
сив М. Хрущев, що його підштовхували медики, бо їм дуже 
хотілось отримати нащадків від двох космонавтів зразу. Ті рва-
лися продовжити дослідження людського організму й після 
польоту. І подивитися, яке потомство з'явиться в зоряної пари. 
Адже попередні експерименти на собаках, що літали в космос,  
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були невдалими, більшість щенята швидко вмирали. 
Опоненти цієї версії говорили зовсім інше: «Члени пер-

шого загону космонавтів були настільки привілейованими лю-
дьми, що сам Хрущев до них ставився з повагою - говорила 
третя жінка-космонавт Олена Кондакова. - Якби  Валентина 
Терешкова сказала «НІ», ніякий ЦК КПРС не зміг би змусити». 
Весіллям у Будинку прийомів на Ленінських горах у Москві 
керував Микита Хрущов. Після тостів, подарунків і привітань 
радянський лідер ніби між іншим натякнув зоряній парі, що не-
погано було б незабаром і дитину народити. Однак «порада» 
Хрущова викликала у молодят панічний жах. Вони знали, що 
експеримент з потомством собак-космонавтів. 

Всупереч пліткам обивателів, які говорили, начебто дочка 
Терешкової і Ніколаєва з'явилася на світ сліпої й хворою, Вале-
нтина народила семимісячною, абсолютно здорову дівчинку 
Олену (Лена). Це поки єдина дитина у світі від двох батьків-
космонавтів. А підгузки й пелюшки дівчинки Олені, між іншим, 
надсилала англійська королева Єлизавета ІІ. Олена виросла і з 
відзнакою закінчила школу та медінститут. Вийшла заміж і на-
родила синів Олексія й Андрія. 

***** 
Вставка. З дочкою у В.Терешкової поча-
лися конфлікти, що доходили до руко-
прикладства. В 1992 році Олена втекла 
від матері до льотчика Ігоря Майорова. 
Валентину Терешкову на їхнє весілля не 
запросили. В 1995 р. у Майорових наро-
дився син Олексій. А в 1999 році Олена, 
яку тесть пристроїв лікарем льотного 

загону, заводить інтрижку з одруженим чоловіком, пілотом 
Цивільної авіації - Андрієм Родіоновим. І уводить його з сім’ї, 
аісля чого випливають два шлюборозлучних процеси у Олени 
з Ігорем Майоровим і у Родіонова з його дружиною з розподі-
лом квартири, коштовностей, шуб, меблів й іншого спільно 
нажитого добра. За інтереси дітей ніхто не думає. 

Після всього пережитого Олена усвідомлює, нарешті, 
що для неї значить мати Валентина. І, повна каяття, приїж-
джає миритися до Терешкової, яка вперше бачиться з онуком 
і з тих пор уже не розстається з ним. Особисто займається 
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становленням Олексія, часто возить за кордон і т.д., а кар'є-
ра нового зятя Родіонова стрімко летить нагору. 

***** 
Повертаючись до шлюбу Валентини Терешкової, з’ясову-

ємо, що він виявився невдалим. Щоб розвестися, Терешковій 
довелося оббивати пороги начальства: розлучення в СРСР  не 
віталися, а отут «зоряна жінка подає негативний приклад». 
Довелося дійти до Брежнєва, щоб той наклав резолюцію: «Доз-
волити розлучення». Вийшло, що В.Терешкову і А.Ніколаєва 
засватав М.Хрущов, а розвів Л.Брежнєв. 

Незабаром після цього наша героїня (Терешкова) уведе з 
сім’ї й женить на собі доктора наук, професора Юлія Шапошні-
кова. Він був генерал-майором медичної служби, директором 
Центрального науково-дослідного інституту травматології та 
ортопедії. Помер 4 червня 1999 року, але то вже інша історія. 

Скандальні похорони. 
У липні 2004 року, будучи в гостях на своїй малій батьків- 

щині в Чувашії, від інфаркту вмер Андріян Ніколаєв. Не довго 
думаючи,Терешкова збиралася поховати його в Зоряному міс-
течку. У телефонних переговорах із президентом Чувашії було 
вирішено: прощання з космонавтом пройде в Чебоксарах, а 
потім тіло Ніколаєва відвезуть у Москву. Але влада Чувашії з 
невідомих причин вирішили по-своєму. Поховали Ніколаєва в 
30 км від столиці Чувашії. В.Терешкова була в люті, справа 
дійшла до суду, однак служителі Феміди зберегли статус-кво. 

І на закінчення: Нагороди В.Терешкової: Герой Радянсь-
кого Союзу (1963). Герой Соціалістичної Праці ЧССР (1963). 
Герой Соціалістичної Праці НРБ (1963). Герой Праці СРВ 
(1963). Герой МНР (1965). Нагороджено двома орденами Лені-
на, орденом Жовтневої революції, іншими орденами і медаля-
ми. Існує 2 пам'ятники Терешкової: на Алеї космонавтів у Моск-
ві й у Баївському районі Алтайського краю, на території якого 
вона приземлилася. Почесний громадянин багатьох міст. Без-
ліч вулиць в Одесі, Улан-Уде, Ульяновське, Новосибірську, Гу-
дермесі; Кіровограді та  інших  містах України. Її  ім’ям названо: 
мала планета 1671 Chaіka; кратер на Місяці; набережна в 
Євпаторії; площа у Твері; школи в Ярославлі, Новочебоксар-
ську, Караганді та багатьох містах України. В.Терешковій був 
наданий титул «Великої жінки XX сторіччя». 
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Українські  першопрохідці  космосу 
Юрій Васильович Кондратюк (справжнє ім'я 
Шаргей Олександр Гнатович; народ. 9 (21) 
червня 1897, Полтава, Україна. А от місце 
та дата смерті достеменно невідомі, мабуть 
не раніше 1943 р, український радянський 
вчений-винахідник, один із піонерів ракет-
ної техніки й теорії космічних польотів. 
Автор так званої «траси Кондратюка», якою 
подорожували на Місяць американські кос-
мічні кораблі «Аполлон». Вчений-самоучка, 
механік, винахідник; прапорщик у Першу 

світову війну, народний ополченець у Велику Вітчизняну війну; 
між цими періодами конструктор і будівельник елеваторів, про-
ектувальник вугільних підприємств у Західно-Сибірській області 
(Новосибірськ); співробітник ряду проектних організацій, нача-
льник технічного відділу московської Проектно-експеримента-
льної контори вітрових електростанцій; у м. Сміла (Україна) 
робітником націоналізованої олійниці; на різних роботах на цук-
ровому заводі у Малій Висці Кіровоградської області, а ще ме-
ханік; лектор тощо. Коротко розглянемо його життєвий шлях. 

Його батько Гнат Бенедиктович Шаргей був свого часу 
студентом юридичного факультету Київського університету, 
мати Людмила Львівна Шліппенбах  дворянка за походженням, 
працювала вчителькою географії Києво-Подільської жіночої 
гімназії. Скоріш за все, саме в Києві й познайомились батьки 
майбутнього геніального винахідника Шаргея-Кондратюка. У 
1916 р. юнак закінчив зі срібною медаллю Другу полтавську 
гімназію. Того ж (1916) року без іспитів вступив до Петроград-
ського політехнічного інституту. Провчився там усього 40 днів і 
в жовтні 1916 був призваний до армії й направлений у школу 
прапорщиків при Петроградському юнкерському училищі. По 
закінченні училища отримав призначення на Закавказький 
фронт. У березні 1918 р. демобілізований, однак невдовзі по 
дорозі до Полтави знову був мобілізований до армії генерала 
від інфантерії Л. Корнілова. В травні 1918 року самовільно 
залишив військову частину. Будучи ще студентом, а потім на 
службі в армії захопився проблемою міжпланетних польотів і 
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вже тоді накреслив мету, до якої йшов усе життя: розробка тех-
нічної бази і практичних рекомендацій майбутнім астронавтам. 

Він розробляв ідеї космічних польотів, побудови проміж-
них міжпланетних баз, створення дзеркал-відбивачів для вико-
ристання енергії сонячного проміння. Своє бачення цих проб-
лем і шляхи їх вирішення виклав у праці «Тим, хто буде читати, 
щоб будувати» (1918-1919). З 1919 до 1925 р. жив в Україні. 
Спочатку працював у Полтаві на різних роботах, згодом у місті 
Сміла робітником націоналізованої олійниці, з весни 1921 р. у 
місті Мала Виска (нині Кіровоградської обл.) на млині та цукро-
заводі, (й саме тут, видавши себе за свого нещодавно помер-
лого в Києві знайомого Юрія Васильовича Кондратюка, 1890 
року н., і 15 серпня 1921 р. отримав документи на чуже ім’я. З 
цим ім’ям він назавжди увійшов в історію світової науки.  

У книзі Валентина Карпова «Центр України: читач як сві-
док» (м. Кропивницький, 2016) є такі строчки: - У 1921 році 
Шаргей наймається кочегаром на цукровий завод у містечку 
Мала Виска під Єлисаветградом. Але це не могло прогодувати 
його. Голод був такий, що він навіть ловив горобців і смажив. І 
саме в «Єлисаветградський період»  він продумує схему польо-
ту, систему управління ракетою, засоби проти перенаванта-
ження, трасу до Місяця, яку згодом у США назвуть «трасою 
Кондратюка». Відчай у нього такий, що він робить спробу зник-
нути з України, або забитись у глуху дірку де б його ніхто не 
знав і не нав‘язував свою волю; ні з ким не хочеться спілкува-
тись. І він робить спробу втекти до Німеччини, але на кордоні 
його затримують і відправляють до Києва. Туди він прибуває 
вже тяжко хворим на тиф. І ця хвороба, як не парадоксально, 
його порятувала, бо молодого хлопця на прізвище Кондратюк – 
мало хто знав та й возитись з «тифозним» ніхто не хотів. Тому 
чекісти його не ставлять до стінки у «розстрільному підвалі», а 
відпускають із в‘язниці додому – помирати. Та він, наперекір 
тяжкій хворобі, видужав, але психологічно – «помер». Молодий 
організм поборов хворобу, Олександр-Юрій вижив і продовжу-
вав працювати на «чорних», малооплачуваних роботах. 

Від жовтня 1925 р. впродовж одного року працював меха-
ніком на будівництві зернового елеватора на станції Крилівська 
Північнокавказької залізниці (Краснодарського краю, РФ), а з 
жовтня 1926 р. - до квітня 1927 р. механіком на будівництві еле-
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ватора на станції Ельхотово в Північній Осетії (РФ). Потім зай-
мався експлуатацією, ремонтом, будівництвом зерносховищ і  
елеваторів у Західному Сибіру та на Алтаї.  

***** 
Вставка. Доля Олександра Шаргея – це ціла череда 
контрастів: Був офіцером царської, а  згодом - Білої 
армії, дезертирував і приймав участь у Громадянській 
війні, за рядом обставин прийшлось змінити ім’я та 
призвіще (Юрій Кондратюк), справжній власник цього 
імені помер 1921 року, документи допомогла отрима-
ти його мачуха. В той же час починає вивчення зав-
дань космонавтики та основних потенційних способів 
мандрувати за межі Землі. Свою роботу Шаргей-Конд-

ратюк вів незалежно від Костянтина Ціолковського. У праці 
«Завоювання міжпланетних просторів» (1929 рік) вивів осно-
вне рівняння польоту ракети, розглянув енергетично найви-
гідніші траєкторії космічних польотів, виклав теорію багато-
ступеневих ракет та ракетного палива за спеціальним 
рецептом, схематично довів потенційне створення міжпла-
нетних баз та використання гравітаційних полів на інших 
планетах. 

***** 
Від 1928 р. - заступник головного інженера Сибірської 

крайконтори «Хлібопродукт». Займаючи цю посаду керував в 
1930 р. будівництвом найбільшого на той час у світі  механізо-
ваного дерев’яного зерносховища на 13 тис. тн. зерна, на 
Каменському хлібоприймальному пункті, зведеного за його 
проектом без єдиного цвяха і влучно названого ним «Масто-
донтом». Ця споруда простояла до середини 1990 років, була 
своєрідною пам’яткою на увічнення інженерного генію її творця 
і загадково згоріло дотла в середині 1990-х років. 

Працюючи на цукровому заводі, вже як Юрій Кондратюк у 
1926 р. завершив рукопис «Про міжпланетні мандрівки» і надіс-
лав його на рецензію в Москву. Відповідь була позитивна. Від-
далений від наукових центрів, позбавлений елементарних умов 
для наукової творчості, вчений-самоук у 1929 р. опублікував у 
Новосибірську власним коштом під редакцією та з передмовою 
професора В. Вєтчінкіна працю «Про завоювання міжпланет-
них просторів» тиражем 2000 екземплярів. Це був  переробле-
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ний і доповнений варіант його попередньої книги «Тим, хто 
буде читати, щоб будувати».  

***** 
Відомо три варіанти рукопису (1917, 1919, 1929 р.), 
що мали назви: «Тим, хто буде читати, щоб буду-
вати», «Про міжпланетні подорожі» й «Завоювання 
міжпланетних просторів». Всього 73-сторінкова з 
6 графіками книжечка стала наріжним каменем 
космонавтики разом з роботами К. Ціолковського, 
С.Корольова, фон Брауна й інших основоположників 
цієї науки. Судіть самі: «Пропонована книжка Юрія 

Кондратюка, безсумнівно, представляє найбільш повне дос-
лідження з міжпланетних повідомлень із всіх відомих вчених. 
Всі дослідження пророблені автором зовсім самостійно, на 
підставі власних відомостей, що на ракеті можна вилетіти 
не тільки за межі атмосфери, але й за межі земного тяжіння. 
На теоретичному рівні Кондратюк-Шаргей вперше обґрунту-
вав економічну доцільність вертикального злету ракет, 
створення проміжних баз під час польотів, гальмування у 
верхніх шарах атмосфери, використання сонячної енергії 
космічними апаратами, прорахував трасу для польотів 
ракет на Місяць. Остання розробка була використана в США 
під час запуску «місії Аполлон». Факт цього визнано було 
керівниками програми та підтверджено у журналі «Life». 

***** 
У книжці незалежно від К. Ціолковського автором було 

систематизовано, технічно й математично обґрунтовано осно-
вні ідеї космонавтики; розглянуто можливості створення про-
міжних баз на штучних або природних супутниках малої маси 
для дозаправки космічних кораблів, проаналізовано питання 
використання рідких компонентів ракетного пального для 
охолодження двигуна та підвищення теплового ефекту, запро-
поновано обґрунтування принципу дії багатоступеневих ракет, 
дано опис конструкції спускового апарата з аеродинамічним 
гальмуванням, розглянуто можливості використання ракет. 

31 липня 1930 р. Ю. Кондратюка було заарештовано і 
засуджено на 3 роки ув’язнення. Однак, невдовзі вирок було 
змінено на заслання до Західного Сибіру; і тут несподівано 
доля зала йому шанс впритул наблизитися до втілення своїх 
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ідей: його було запрошено в Групу вивчення реактивного руху, 
якою керував видатний учений-фізик С.Корольов. Та відвідав-
ши експериментальну лабораторію, Ю.Кондратюк вимушений 
був делікатно відмовитися, адже розумів, наскільки ретельно 
за її співробітниками слідкують органи НКВС. Він боявся що 
вони довідаються про його справжнє прізвище.  

Згодом Кондратюка направили працювати у проектне бю-
ро № 14 ПБК ОДПУ СРСР при Кузбасбуд  інженером-конструк-
тором залізобетонних конструкцій. У 1932 р. на прохання нар-
кома С. Орджонікідзе, він був достроково звільнений із заслан-
ня, і за розпорядження Головенерго Наркомтехпрому СРСР 
почав працювати над проектом потужної вітроелектростанції 
(ВЕС) в Криму. Проект передбачав вітроелектростанцію потуж-
ністю в 12 тис кіловат, у той час як зарубіжні аналоги обмежу-
валися 100 тис. кВт. Мала бути побудована ще вітрова щогла 
заввишки в 165 метрів. Свій проект він завершити не встиг,  у 
квітні 1934 р. його переводять працювати у Харківський інсти-
туті промислової енергетики над розробкою робочого проекту  
Кримської ВЕС. Цікавий один факт, співробітник Юрія Кондра-
тюка, такий собі Нікітін поцупив ідеї і документацію проекту 
Кримської ВЕС, видав їх за власні розрахунки і отримав Ленін-
ську премію. Слід підкреслити, що тогочасні розробки з питань 
будівництва залізобетонних веж за ідеєю Кондратюка згодом 
були використані при будівництві телебашти в Останкіно.  

У 1939 року Кондратюк очолив відділ проектно-експери-
ментальної установи вітроелектростанцій у Москві. Здавалося, 
що це було підвищення, але насправді ні: проект альтернатив-
ної енергетики в Криму, де на мальовничій вершині гори Ай-
Петрі (Крим) будували небачену вітрову електростанцію, було 
закрито після того, як 1937 року застрелився Орджонікідзе, а 
самого Кондратюка звинуватили в гігантоманії. 

***** 
Гора Ай-Петрі в Криму, висота 1234,2 м. 
Вапняні скелі Ай-Петрі нагадують зуби 
дракона. Чотири з них мають висоту від 7 
до 19 метрів. Ай-Петрі викопний корало-

вий риф з глибиною до 600 м. А 150–160 млн. років назад на 
Ай-Петрі активно діяли вулкани, залишки їх можна побачити 
біля селищ Мелас і Форос. З гори видно берег і місто Ялта. 
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У 1941 році почалася Друга світова війна, і науковець 
Кондратюк, так і не отримавши звання кандидата технічних 
наук, 6 липня 1941 р. пішов добровольцем на фронт - до дивізії  
народного ополчення Київського району Москви і був запахова-
ний червоноармійцем роти зв’язку стрілецького полку, ставши 
телефоністом. На початку жовтня 1941 брав участь у важких 
оборонних боях. Останні відомості про нього датовані січнем-
лютим 1942 р. Точна дата загибелі невідома, але за свідчен-
нями очевидців та дослідників вважається, що до кінця лютого 
1942 року під Кіровом він був ще живий. Якщо зважати на дату, 
зазначену в похоронці, то він загинув при обороні Москви 3 
жовтня 1941 року. Але останній лист до його дружини Галини 
Плетньової був датований 1 січня 1942 року. Загадковість заги-
белі Ю.Кондратюка породила безліч міфів: навіть була версія, 
що Кондратюк перейшов на сторону німців і допомагав створю-
вати ракету «Фау», (згадаймо принагідно про його матір, баро-
несу Шліпенбах та родичів у Німеччині і про те, що нащадок 
фон Шліпенбахів мав права вважатися «німецьким арійцем»), 
але фактів співпраці з німцями не знайшли.  

***** 
Є одна чутка: начебто робочі зошити з 
кресленням польоту на Місяць, які Шар-
гей-Кондратюк писав під час роботи на 
цукровому заводі у Малій Виски біля Єли-

саветграда, зараз зберігаються у бібліотеці Конгресу США і 
мають секретний гриф. Виписки з них з написом «траса Кон-
дратюка» ми бачимо в музеї аеронавтики та астронавтики у 
Вашингтоні у розділі, присвяченому місячним експедиціям. 

***** 
Його портфель з паперами, (точніше жовтий чемодан) 

завжди був при ньому, навіть на фронті, і невідомо де і коли 
зник. А ще начебто вже після війни, розбираючи ворожі архіви, 
радянські фахівці там бачили прізвище Кондратюка та його 
розрахунки польоту на Місяць у книзі «Про завоювання між-
планетних просторів». Інші стверджують, що його папери пот-
рапили до німецької розвідки вже після його смерті. Тож офіцій-
ним місцем поховання Кондратюка вважається братська моги-
ла в м. Кірові Калузької області в Росії. (Деякі дослідники вка-
зують на інші місця, але немає достовірних фактів).  
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Є ще одна загадка: 1947 року в СРСР була перевидана 
«для службового користування» книга Ю.Кондратюка «Завою-
вання міжпланетних просторів». Згадаймо, саме тоді радянську 
ракетну команду очолив Сергій Корольов, і, найшвидше, він 
згадав про знайому йому ще з молодих років працю Кондратю-
ка. В Радянському Союзі до середини 1960-х років конструкто-
ри-ракетники ніяк не могли дійти згоди, яку ж схему обрати для 
польоту на Місяць. Це врешті-решт стало однією із причин по-
разки у «місячній гонитві», хоча все ж команда С. Корольова 
повторила зроблені за тридцять років до цього розрахунки і 
наполягла на використанні «орбіти Кондратюка» й «модуля 
Кондратюка». Але відставання СРСР в польотах на Місяць 
було вже надто помітним, а на додачу до всього, на початку 
1966 року Сергій Корольов загинув під час «планової» операції. 

Нас дивує, чому на ім’я українського піонера космічних 
досліджень так довго в СРСР було накладене табу, і робили 
вигляд, що Кондратюка – не існує? Причому з‘явилося це табу 
ще до американських польотів на Місяць і зникло фактично 
тільки під час перебудови в СРСР. 

***** 
У 1960-1970 роки не тільки весь апарат космічних 
відомств, що відповідав за публікації з тематики 
«космос» у відкритій пресі, був мобілізований на 
«боротьбу» з ім’ям Кондратюка. В «Головліті» з 
усім його регіональним апаратом, давалися вка-
зівки: «Заборонено публікувати у відкритій пресі 
матеріали, в яких говориться, що в основу тео-
ретичної розробки космічних польотів лягли ідеї 

Юрія Кондратюка; заборонено публікувати у відкритому 
друці відомості про визначну роль Юрія Кондратюка у роз-
робці ідей космічних польотів». Усі публікації, де згадувалося 
ім‘я Кондратюка, слід було спрямовувати на експертизу в 
Головліт, чи інші відомства, де професійно публікація очищу-
валася від цього дражливого і неугодного українця.  

***** 
В Мінському масиві Києва є вулиця Кондратюка, музей 

авіації та космонавтики у Полтаві, на зворотному боці Місяця 
астероїд № 3084 названо його ім’ям. У 2014 р. занесений до 
Музею Слави історії космосу у Нью-Мексіко. 
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Зустріч  з  парком 
Дід Опанас поринувши в свої думки, якось 
сказав: - Коли я став по-справжньому до-
рослим, мені страшенно захотілося по-
вернутись назад у дитинство – погратися, 
посміятися, побешкетувати: «Я багато чо-
го пам’ятаю із свого дитинства», але про-
житі роки закликали до поміркованості. 
Тож знайшов вихід – став письменником. 

Усі діти у чомусь здібні, талановиті, вони завжди різні і тим ду-
же цікаві. Але, як на мене, є недолюблені, ті, яким не додали 
уваги у дитинстві. А саме від дорослих залежить, кого вони 
виростять, і чи будуть їхні діти успішними та щасливими. Дід 
Опанас вважає, що не тільки дитяча література повинна бути 
доброю і веселою але й доросла - повинна вчити моральним 
чеснотам: «Той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кише-
ню, не вартий доброго слова». 

Є в місті Кіровограді-Кропивницькому один парк з дитя-
чим майданчиком, де все зроблено для дитячих розваг. Здає-
ться, я знаю тут кожний куточок, кожне деревце й кущик, але 
кожного разу природа відкриває i дарує мені щось нове, прек-
расне й незнане до цього. Більш за все я люблю цей парк, коли 
він струшує з себе сон, ранньою весною. Все готове вибухнути 
новим життям, все давно прокинулося від зимового сну, йому 
потрібно тільки трішечки тепла! Особливо коли давно не роз-
віюється хмарне небо і не виходить сонечко! Та на другий день 
парк прокидається від яскравого світла, від теплих променів, 
які зрання почали пестити все навколо. Весна прийшла! 

У парку починає вирувати свято,  і ти чуєш як дихають 
дерева, як дзвенить у їхніх стовбурах й гілках сік. Навіть пта-
шки поводяться незвичайно - урочисто i натхненно. Поспілку-
вавшись з парком, я прощаюсь і знаю, завтра він буде ще прек-
раснiшим, голоснішим від пташиного співу, яскравішим від яко-
гось внутрішнього світла. 

Ви не звертали увагу, як міняється парк від пори року? 
Прийшло літо і зелений, заквітчаний, парк кожного ранку дарує 
людям свій черговий «сюрприз». Ось вперше розквітнув юний 
кущ бузини, а ця галявина раптом уся вкрилася рожевими кві-
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точками. А он там ваші старі знайомі - подружжя птахів на сво-
єму гнізді; по їх заклопотаному вигляді ви розумієте, що у них 
з’явились пташенята. Пам’ятаєте, як ви підв’язали гілку у пора-
неної берізки, дивиться, вона ожила. І сьогодні молода красу-
ня-берiзка вдячно шепоче вам: «Спасибі».  

Восени парк засипає вас  золотим листям. Він наче беш-
кетує: сипле на голову осіннє золото, засипає ним невеличкі 
ямки та пішохідні дороги. Так і хочеться зібрати все листя і обе-
ремками нести в будинок, наповнюючи житло соковитими жов-
тими, червоними і багряними відтінками. Усередині кожного 
листочка є хлорофіл, який називають справжньою установкою 
для виробництва продуктів харчування. Мало хто здогадується 
про те, що зелений колір рослин приблизно на дві третини 
залежить від наявності в них даної речовини. Однак у листочка, 
якщо уважно придивитися, можна побачити і інші відтінки, ство-
рювані, наприклад, ксантофиллом, каротином і антоцианінів. У 
літню пору року хлорофіл виробляється активно. Його компо-
ненти пригнічують всі інші фарби, але варто лише наступити 
осені, як пігмент починає розкладатися, а на листку активно 
проявляється жовтий відтінок, за який відповідає ксантофилл, 
що складається з вуглецю і водню. Помаранчевий колір, про-
вокується каротином, і багряний колір - виробляється анто-
цианінами. Придивіться осінню до багряного листка дуба, то 
робота антоцианітів. Хіба осінь може не подобатися? Вдихніть 
повітря, який особливий аромат, як легко дихається в цю пору 
року, яким свіжим здається вранці повітря. 

Взимку парк - це казка! Я ходжу зранку по засніженим 
доріжкам i боюсь потривожити його сон. Який же він величний, 
мій парк у зимовому сні! Який могутній i загадковий! На білій 
ковдрі снігу чорніють дерева та кущі, вони відпочивають і зби-
рають сили для нового життя весною. Є одна деталь, жовте 
листя під снігом, весною надасть сили новій, зеленій траві. Все 
навколо взаємно пов’язано, немов допомагають один одному.  

Милий мій парку, ти навчив мене багато чого: відчувати i 
розуміти природу, вболівати за неї i допомагати. Ти навчив ме-
не усвідомлення, що я - людина, яка залежить від природи i в 
той же час є відповідальною за неї. Ти розкрив мені суть однієї 
загальновідомої істини: людина i природа - одне ціле. I доки в 
небезпеці буде природа, до тих пір не жити спокійно i людству. 
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Пов’язані  одним  ланцюгом 
Більше за 50 років свого існування сві-
това космонавтика довела свою зна-
чущість в галузях стратегічного, полі-
тичного, наукового та соціально-еконо-
мічного розвитку держав. Величезна 
кількість підприємств допомагають, або 
виробляють продукцію для космічної 
галузі. На сьогоднішній день космічна 
діяльність інтегрує і використовує дося-
гнення таких найважливіших високо-
технологічних галузей, як комп'ютерне 
програмне забезпечення, електроніка, 
зв'язок, біотехнології, створення нових 

матеріалів та інше. Космічна діяльність пов'язана з міжнарод-
ною торгівлею та політикою, глобальними ринками, міжнарод-
ною конкуренцією, стандартизацією та регулюванням. Все це 
робить космічну діяльність однією з найважливіших рушійних 
сил світової економіки, знаменує новий глобальний етап у її 
розвитку. Космонавтика України - сукупна діяльність України в 
сфері надання космічних послуг, а також в космічній промис-
ловості. Українські конструктори, вчені та науковці зробили 
значний внесок в розвиток світової космічної науки. 

Як би не пригнічували Україну, українські вчені розвинули 
ідеї міжпланетних перельотів, та проробляли теорії ракетної 
техніки. Українські підприємства займали й продовжують зай-
мати лідируючі позиції в світовій космонавтиці. Провідну роль в 
цьому грає Південний машинобудівний завод та КБ Південне в 
Дніпропетровську. На їх потужностях виготовлено понад 400 
штучних супутників Землі. 

З моменту початку робіт над створенням ракет носіїв вій-
ськового та цивільного призначення повсюдно використовува-
лись ресурси України й підприємства постійно робили вагомий 
внесок в успіхи космічної програми колишнього СРСР та й сьо-
годнішньої  РФ. Наприклад, українські підприємства й організа-
ції «Комунар», «Арсенал», «Моноліт», Євпаторійський косміч-
ний центр брали участь у підготовці запуску першого штучного 
супутника Землі, виведеного на орбіту 4 жовтня 1957 року. 
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З початку 1960-х років підприємства України почали роз-
робку і виробництво систем керування, бортової автоматики й 
інших систем і приладів для космічних об'єктів і комплексів. 
Успіхи підкорення космосу Радянським Союзом були б немож-
ливі без українського конструкторського бюро «Південне». Са-
ме на «Південному» розробляли космічні ракети разом із бойо-
вими міжконтинентальними балістичними ракетами. 

***** 
Діяльність конструкторського бюро «Південне» у 
сфері наукових досліджень почалася в 1961 році з 
розробки космічних апаратів «Метеор» і «Стріла». 
У 1962 році ракета-носій «Космос» вивела на орбі-
ту перший супутник дніпропетровської розробки 
«ДС-2», а в 1967 році ракетою-носієм «Космос» на 
орбіту був виведений орієнтований в атмосфері 
супутник «Космічна стріла». 

***** 
Після розвалу СРСР Україна стала без'ядерною держа-

вою і балістичні ракети відтоді стали непотрібними. Постало 
питання в доцільності збереження такої затратної галузі маши-
нобудування як космічна. Складна економічна ситуація в країні 
довела ситуацію коли потрібно було приймати рішення, оскіль-
ки галузь була на межі виживання. Завдяки політичній волі та 
здоровому глузду, ця високотехнологічна галузь була збере-
жена. 29 лютого 1992 року, Указом Президента при Кабінеті 
Міністрів України було створено Національне космічне агент-
ство України. Попри те, що після оголошення Україною без'я-
дерного статусу міжконтинентальні бойові ракети, розташовані 
на території України, знято з бойового чергування та демонто-
вано, а вітчизняний ракетно-космічний комплекс переорієнто-
вано виключно на мирні цілі, однак ще й досі чимало експертів 
називають «Південне» одним з лідерів світового бойового 
ракетобудування. 

Сьогодні Україна відома в світі своїми автоматизованими 
системами для запуску апаратів в космос, ракетами-носіями 
«Зеніт-2», «Циклон-3», «Дніпро»; космічними апаратами «Січ» і 
«АУОС»; супутниками радіоелектронної розвідки, апаратурою 
стикування «Курс» для Міжнародної космічної станції; система-
ми прицілювання ракет, апаратурою систем керування для кос-
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мічних комплексів «Союз», «Прогрес», «Протон»; унікальними 
об'єктами наземної інфраструктури: радіотелескопом «РТ-70» 
(знаходиться на території окупованої АР Крим), контрольно-
коригувальними станціями для глобальних навігаційних супут-
никових систем, мережею спостережень геофізичних явищ. 
Космічна галузь є невід'ємною галуззю національної економіки, 
а космічна діяльність України є складовою частиною міжнаро-
дних зусиль з дослідження та використання космосу.  

***** 
Україна - визнана у світі космічна держава. Во-
на входить до 5 провідних країн на ринку космі-
чних послуг і технологій. До української ракет-
но-космічної галузі входять близько 40 великих 
підприємств та велика кількість малих і сере-
дніх підприємств-розробників та лабораторій. 

***** 
Починаючи з періоду своєї незалежності, Україні не пове-

зло з лідерами, які всіма правдами і не правдами пролазили до 
верхніх ешелонів влади. Якби 25 років (1991-2017) підряд не 
грабували державу, Україна могла б бути сьогодні одним з дій-
сних лідерів космонавтики. В Україні народилися й тривалий 
час вели діяльність видатні творці космічної техніки. Це Костян-
тин Ціолковський, Микола Кибальчич, Сергій Корольов, Леонід 
Каденюк, Гліб Лозино-Лозинський, Валентин Глушко, Микола 
Духов, Гліб Котельников, Георгій Лангемак, Попов Леонід і Пав-
ло Попович та багато  інших  людей, про яких  будемо  писати.  

І почнемо з киянина Гліба Лозино-
Лозинського: «Хто сильний у кос-
мосі, той сильний і на Землі...». 25 
грудня 2009 р. уродженцю Києва, 
Герою Соціалістичної Праці, лауре-
ату Ленінської і Сталінської премій, 
генеральному конструктору ВАТ 
НВО «Молнія», одному з розробни-
ків радянської авіаційно-космічної 
техніки Глібу Євгеновичу Лозино-

Лозинському було б 100 років. Він почав працювати в авіації як 
фахівець із двигунів, створив першу в країні форсажну камеру 
для турбореактивного двигуна. Був керівником проектів «Спі-
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раль», багаторазової космічної системи «Енергія-Буран», бага-
торазової авіаційно-космічної системи «МАКС», автором деся-
тків інших проектів. Брав особисту участь у створенні серії літа-
ків «Міг-15», «Міг-17», «МіГ-19», «МіГ-21», «МіГ-252, «МіГ-29», 
«МіГ-31». Протягом усієї своєї професійної діяльності він не 
поривав з Україною, підтримуючи і розвиваючи з нею безліч 
творчих зв’язків. 

***** 
Вставка. Розробку однієї з найважливіших 
частин проекту «Буран» було доручено 
українським фахівцям. Гліб Лозино-Лозин-
ський ніколи не забував про своє українське 
коріння і пишався ним. Цікава подробиця: на 
конгресі у Мюнхені він не розпочав свого 
виступу, доки поруч із російським прапором 
не з’явився прапор України. 

***** 
З 1965 року Лозино-Лозинський почав працювати на кос-

монавтику, де розробив унікальний напрямок орбітальних 
легких літаків, першим з яких був вище згаданий одномісний 
керований орбітальний апарат «Спіраль». З 1976 року в очолю-
ваному Лозино-Лозинським НВО «Молнія» розроблялися орбі-
тальні кораблі «Бор» та «Буран». 12 лютого 1976 р. вийшла 
секретна постанова уряду СРСР № 132-51 «Про створення 
багаторазової космічної системи у складі розгінного ступеня, 
орбітального літака, міжорбітального буксира-корабля, комп-
лексу управління системою, стартового-посадкового і ремонт-
но-відбудовного комплексів та інших наземних засобів, які 
забезпечують виведення на північно-східні орбіти висотою 200 
км корисних вантажів масою до 30 тн. і повернення з орбіти 
вантажів масою до 20 тн». Згодом ця багаторазова космічна 
система отримала назву «Енергія-Буран». У світовій практиці 
аналогів їй не було довго. 

Наприкінці 1980-х років Г. Лозино-Лозинський розробив 
унікальну багаторазову авіаційно-космічну систему виведення 
«МАКС», яка й понині випереджає все наявне у світі. Ця систе-
ма складалася з «летючого аеродрому», українського літака 
«Мрія» та пілотованого космічного літака «Блискавка». У 1971 
Г.Лозино-Лозинського призначають головним конструктором 
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надзвукового перехоплювача «МіГ-31». Літак був створений 
для використання в системі ППО країни з метою тривалого 
патрулювання і ведення боротьби з усіма класами повітряних 
цілей, у тому числі крилатими ракетами, вертольотами і висо-
тними швидкісними літаками, у будь-який час доби, у складних 
погодних умовах, при інтенсивному веденні радіоелектронної 
боротьби. З подальшим зростанням швидкостей і висоти по-
льотів авіація вийшла на поріг космосу.  

***** 
Факти. Щоб ви зрозуміли назву реактивних винищу-
вачів «МіГ», ми зробимо короткий відступ і дамо поя-
снення. Наприкінці 1950-х років в СРСР була розгор-
нута розробка військового літака, який був би здат-
ний перехопити американський надзвуковий бомбар-
дувальник «Convair B-58 Hustler» та його наступника 
- перспективного стратегічного бомбардувальника 

«XB-70 Валькірія», який мав крейсерську швидкість 3 Маха та 
військові ракети. До ОКБ Мікояна надійшло замовлення на 
конструкцію винищувача, здатного розвивати трикратну 
швидкість звуку і вражати висотні цілі до 25 000 м. 

Пояснення: Число Маха назване на честь авст-
рійського фізика Ернста Маха. Позначається 
число «M» і характеризується відношенням 
швидкостей для руху тіла в рідині чи газі - до 

швидкості звуку на даній висоті. Процеси, для яких число Маха 
більше за 1, називають надзвуковими.  

Наказ для радянських конструкторських бюро про поча-
ток робіт над перспективним висотним перехоплювачем «Е-
155» надійшов від 10 березня 1961 року. Перший прототип  
«Е-155Р-1» був готовий у грудні 1963 р. Заводські випробу-
вання почалися 6 березня 1964 р. У процесі випробувань і 
доведень було встановлено декілька світових рекордів. 

 «МіГ-8» радянський експериментальний літак, який 
створений на РЛК «МіГ» в 1945 р. Літак був спроектований і 
побудований з дерева для перевірки стійкості та аеродина-
мічної конфігурації «Качка». 

 «Міг-15» літак для навчання пілотів польотам в умо-
вах поганої видимості та вночі. Розроблений ДКБ Мікояна та 
Гуревича наприкінці 1940-х років. Відрізнявся від серійного 
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«МіГ-15» переважно озброєнням, двомісною кабіною, подвій-
ним управлінням та іншими змінами, пов'язаними з його новим 
призначенням. 

 «МіГ-21» радянський реактивний фронтовий винищу-
вач 1960-1970 років, неофіційно мав популярне прізвисько - 
«балалайка». Активно використовувався у локальних конф-
ліктах:  В'єтнамська війна, арабо-ізраїльські війни, Афганіська 
війна, Ірано-іракська війна, війна з НАТО в Югославії тощо. 

 «МіГ-25»  радянський висотний винищувач-перехоп-
лювач, перший у світі серійний винищувач, що досяг швидкос-
ті понад 3 000 км/год. У варіанті «МіГ-25Р» здатний викону-
вати завдання літака-розвідника. 

Було багато інших модернізацій,наприклад, «МіГ-25Р» 
(Виріб 02) - розвідник. Випускався у 1969-1970 р. «МіГ-25РУ»  
(укр. РН) (Виріб 39) - навчальний розвідник. Відрізнявся наяв-
ністю другої кабіни. Випускався з 1972 р. «МіГ-25РУ Буран» - 
літаюча лабораторія. Один літак «МіГ-25РУ» був переоблад-
наний для відпрацювання катапульт крісел космічного кораб-
ля «Буран». «МіГ-25П» (Виріб 84) - перехоплювач. Перші сім 
літаків було виготовлено у 1966 році. Серійно випускався у 
1971-1979 роках. «МіГ-25ПДСЛ» - літаюча лабораторія. Осна-
щувався станцією радіоперешкод і пристроєм викиду інфра-
червоних пасток і так далі. Подальшим розвитком проекту 
«МіГ-25» став літак «МіГ-31». 

***** 
Якби не Друга світова війна, Г.Лозино-Лозинський, син 

української землі, теж залишився б працювати в Києві. Але 
життя склалося інакше. Про це, як і про багато іншого, Гліб 
Євгенович казав: «Чи не всі найважливіші повороти в моїй долі 
щоразу готувалися ланцюжком випадковостей. Мені ж залиша-
лося тільки прийняти рішення, покладаючись на свою інтуїцію». 

 За версією французького Космічного журналу серед 5 
найвидатніших радянських головних і генеральних конструкто-
рів – 4 українців: С.Корольов, М.Янгель, В.Челомей, В.Глушко. 
Про цих та інших видатних людей ми будемо розповідати в на-
шій книзі, бо серед більше як 30 радянських космічних конст-
рукторів - майже 20 українців. А ще є допоміжні галузі космо-
навтики та багато інших військовий розробок, без яких не було 
б польотів людини в космос. 
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Геніальний  конструктор 
Жив-був собі в Україні козак-характерник, 
навіть духу якого боялися вороги, від цьо-
го і мав він прізвисько «Дух». Не один де-
сяток звитяжних козаків дав цей рід, хоч ні 
гетьманів, ні полковників із Духів не вийш-
ло. Тільки в кінці ХІХ ст. Леонід Дух порід-
нився з нащадками наказного гетьмана 
Гоголя – взяв за дружину дочку збіднілого 
поміщика, родичку матері Миколи Гоголя. 
Так поєдналися два шляхетські роди, бо 
саме шляхта мала прокладати шлях нації. 

Мав той Леонід таланти цілителя, був фельдшером, а щоб офі-
ційно мати ранг, мусив причепити до козацького прізвища мос-
ковського хвоста – «ов», або (-офф) і писатися «Духов», (на 
фото Микола Духов). Народився наш герой 26 (13).10.1904 р. у 
м. Веприк на Полтавщині у родині фельдшера Леоніда Вікто-
ровича Духова та його дружини Марії Михайлівни, а згодом 
знайшовся у них синок Микола. Маля спокійне, тямуще: мало 
розумну голову та золоті руки. Від пелюшок Микола любив сте-
жити за спритними руками діда. У 7 років хлоп’я мало «військо-
ві замовлення»: робив старшим хлопцям-сусідам дерев’яні 
нагани та рушниці, тому дід виділив для онука власну майстер-
ню. Там малий ремонтував усі скарби, що приносили сусіди: від 
годинника - до сівалки; там же зробив перший у м. Веприку 
радіоприймач і поставив його випуск на потік, бо відбитися від 
замовлень не вистачало сил. 

Коли малий Микола закінчив сільську школу і віддали 
його до Гадяцької гімназії, там він опанував англійську, німе-
цьку та французьку мови так, що вільно читав технічну літе-
ратуру. У 14 років підліток завершив гімназію, його розум пот-
ребував шліфування, але тільки комсомол міг дати путівку на 
навчання до Вишу, тому Микола мусив йти різальником буряків 
на цукровий завод – «убити» вісім років на службі революції, бо 
мав «неправильне» (вороже, інтелігентне) походження. І тільки 
у 1926 р. Миколі Духову як найкращому серед комсомольців 
виділили єдину путівку на навчання на робфак Харківського 
геодезичного інституту, після якого необхідно було продовжити 
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навчання за фахом землеміра або геодезиста. 
І трапився молодому козакові Миколі пан Випадок: йшов 

бідака вул. Сумською (головна вулиця Харкова), нарікав, що 
мусить вивчати те, до чого душа не лежить, – і раптом земляк: 
«Земеля! Санько Полоцький, син провізора з м. Веприка! Роз-
повів про свою скруту землякові – і заступник наркому народної 
освіти Олександр Полоцький допоміг Миколі Духову вступити 
до Ленінградського політехнічного інституту (уявіть собі, що на 
той час, всю Україну до ЛПІ була одна-єдина путівка). 

У 1932 році Микола закінчив механічний факультет за 
фахом «Конструювання тракторів і автомобілів», отримав 
призначення на роботу в конструкторському бюро заводу 
«Червоний путіловець» у Ленінграді. Там М.Духов блискуче 
стартував: сконструював устаткування першого радянського 
легкового автомобіля «Л-1», потім важкий підйомний кран на 75 
т. З 1938 року Миколу Духова призначили начальником КБ 
серійних танків «Т-28». У 1939 р. він створив важкий танк «КВ» 
(Климент Ворошилов), броня якого була практично невразли-
вою для німецької артилерії, вдосконалив танк «Т-34», (сконст-
руйований також перед війною в Україні в Харкові). У 1940 році 
з’явився модернізований «КВ-2» з 152-міліметровою гарматою. 

У конструктора М.Духова з’явилося немало ворогів, які 
шепотіли: «хитрий хахол», дивись записав у своєму паспорті 
«укрАїнець». Та рядовий Микола Духов працював на перемогу 
ворога: восени 1943 року він здав перші два танки «ИС» (Йосип 
Сталін) і наприкінці 1943 року налагодив серійне виробництво 
наймогутнішого танка «ИС» Другої світової війни. Танки Духова 
німці називали «Духов-панцер», радянські солдати іменували 
«звіробоями», бо вони приборкували німецькі «тигри» й «пан-
тери». До речі, ходили легенди, що за його головою полював 
Гітлер і знав про українця Духова більше, ніж ми з вами. 

А Сталін боявся, що Духов – шпигун, тому не спускав 
нього очей. Якось, перебуваючи в Києві, Микола Духов упросив 
охорону з’їздити у м. Веприк, але не зміг вибратися. Й.Сталіну 
стало відомо про «змову», і він наказав розстріляти охоронців 
Духова. Тільки особисті прохання конструктора врятували 
охоронців від смерті. 

У 1945 році рядовому М.Л. Духову присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці та військове звання генерал-
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майора інженерно-танкової служби. Духов не був на війні, але 
мав полководницький орден Суворова ІІ ступеня, якого мали 
бойові генерали. Заздрість ніколи не приносила позитива, за 
М.Духовим слідкували вдень і в ночі, не давали займатись улю-
бленою справою: «Він мріяв про космос».  Не зірватися допо-
магали такі риси характеру, як професіоналізм, вимогливість до 
себе, витримка та холоднокровність. 

 У 1948 році Радою Міністрів СРСР М.Л. Духова призначи-
ли заступником Головного конструктора «КБ-11», згодом він 
працює головним конструктором першої радянської атомної 
бомби у науково-конструкторському секторі в КБ-11 (Арзамас-
16). М.Духов почав вивчати нову справу і став у ній провідним 
спеціалістом. Під керівництвом М.Духова розробили конструк-
цію ядерного заряду, джерела нейтронного ініціювання ланцю-
гової реакції (нейтронні запали для вибуху) і стендову апарату-
ру для тестування функцій як складових частин, так і всієї бом-
би. Один із видів таємної зброї називався «Дух» у короткі тер-
міни М.Духов розробив конструкцію вибухового механізму у 
вигляді кулі «Шар-Дух», чим перевершив американські аналоги. 

***** 
У 1946 році заснували КБ-11, майбутній ядерний цен-
тр Арзамас-16. Місце шукали так, щоб було недале-
ко від Москви, але не голе місце, а який-небудь обо-
ронний завод з великою площадкою. І знайшли маш.-
завод № 550 у селищі Саров (Нижньогородська обл.) 
де у війну випускали снаряди для «Катюш». 2 квітня 
1946 на місце дислокації прибув майбутній академік 
Юлій Харитін із соратниками. Вони й заснували так 

зв. «КБ-11». З тих самих пір м. Саров надовго зник з геогра-
фічної карти. У секретних документах стояли назви: «насе-
лений пункт КБ-11», «Москва Центр 300», «Кремлев», «Арза-
мас-16» тощо. Першій атомній бомбі дали назву «РДС-1» на 
основі урядової ухвали, де атомна бомба була зашифрована 
як «реактивний двигун Сталіна», скорочено «РДС».  

***** 
О 7-й ранку 29 серпня 1949 року Семипалатинськ осяяло 

сліпуче світло. Випробування першої атомної бомби в СРСР 
було успішно завершено. За участь у створенні атомної бомби 
М.Л. Духову було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці 
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(друга Золота Зірка «Серп і Молот»). Одержавши солідну пре-
мію за атомну бомбу, Духов поїхав до автокрамниці на Бауман-
ську купити собі «Волгу». Касир прийняла гроші, перерахувала 
і говорить: «У мене здачі немає. Візьміть лотерейні квитки». 
Спрацювала тяга до ризику: М.Духов погодився, купив трохи 
лотерейних квитків і виграв ще один автомобіль «Волга». 

***** 
За десять років під його керівництвом 
розроблено три покоління блоків авто-
матики, перше покоління ядерних боє-

припасів для сімнадцяти різних носіїв – балістичної ракети 
«Р-7», торпеди «Т-5», перших крилатих ракет для ВПС, 
ВМФ, ППО, для цих ядерних боєприпасів була розроблена ціла 
гама електромеханічних приладів. М.Духов тричі Герой Соціа-
лістичної Праці, кавалер багатьох нагород, однієї Ленінської 
премія (1960) за роботи зі створення боєприпасів для ракети 
«Р-7» і п'яти Сталінських премій. 

***** 
Мик. Духова справедливо можна  вважати  засновником 

конструкторської школи з ядерних боєприпасів, вірніше конст-
руктором бронетехніки, ядерної і термоядерної зброї. Він уста-
новив тісні ділові зв'язки з великою кількістю головних і генера-
льних конструкторів авіаційної та ракетної зброї: А.Мікояном, 
В.Челомеєм, С. Корольовим та іншими. 

Після Семипалатинська генерал-лейтенант Микола Ду- 
хов, доктор технічних наук і член-кор. АН СРСР відчув резуль-
тати опромінення. Хвороба підкосила Духова в розквіті творчих 
сил, страшний діагноз не давав шансів на виживання. Він дуже 
любив слухати симфонічну музику та й сам непогано грав на 
піаніно. А помер на 60-му році життя, було то на Великдень, 1 
травня 1964 року і похований на Новодівочовому кладовищі в 
Москві. У нього залишилися дружина, дочка Зоя, онук Ігор і 
внучка Світлана. Його мрія про космос так і не здійснилась. 

У 2004 році Верховна Рада Україна прийняла постанову. 
«Про відзначення 100-річчя з дня народження Миколи Духова». 
Урочиста дата відзначалася у вересні 2004 на державному рів-
ні. В ознаменування 100-річчя з дня народження М. Духова 
була випущена ювілейна марка, виготовлена пам'ятна медаль 
«100 років від дня народження М. Л. Духова». 
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Одесит – батько  «Бурану» 
Валентин Глушко – «батько» космічної 
станції «Мир» та першого у світі електро-
термічного ракетного двигуна багаторазо-
вого ракетно–космічного комплексу «Енергія 
– Буран». В Україні здавна людину, яка не-
дочувала, та була занурена у свої думи, 
називали «глушком». Трапляються в житті 
такі випадки, коли прочитаєш щось, а воно 
прив’яжеться до тебе і вимагає осмислення 
та відповіді. Боляче коли українців викорис-

товують як «біомасу» для чужих звершень, або спонукають 
служили іншим державам та здобували їм славу. При цьому 
кажуть:  «Куди там братися українцям, щоб змінювати чиїсь 
душі, їм би зі своїми розібратися»! Ну що ж давайте розбира-
тись, бо Україна далеко не завжди грала в «чужих виставах». 

2 вересня 1908 року в м. Одесі, у Петра та Мотрі Глушків 
народився син Валентин. Батько мав успішну власну справу: 
родина з трьох дітей мала няню; три будинки у Києві, Львові та 
Одесі; власний автомобіль. Коли прийшли червоні комуністи і 
все конфіскували, Петро Глушко став білим офіцером. І мав рід 
Глушків чотири традиції:  

 - нікого не забувати;  
 - всього добиватися власною працею;  
 - не курити і вести аморальний спосіб життя; 
 - берегти честь змолоду і ніколи не сидіти в буцегарні. 

Не порушив тих традицій і Валентин Глушко. У дитинстві він 
серйозно займався грою на скрипці та малюванням. У 1919 р. 
родина жила в 15-ій квартирі, по Овчинниковому провулку (нині 
провулок Нечипоренка), буд. 12; згодом переїхала на Ольгіїв-
ську вулицю № 10. Там Валентин здобував освіту в профшколі. 
У 13 років світ Валентина різко змінився після ознайомлення з  
романами Ж. Верна «Із гармати на Місяць» і «Навколо Місяця» 
і вирішив присвятити своє життя здійсненню цих польотів. Це 
рішення змусило його уперше зайти до обсерваторії на вулиці 
Садовій в Одесі і заходити туди щодня, відвідувати гурток сві-
тознавців. Керуючись бажанням полетіти на Місяць, Глушко 
написав  Костянтину  Ціолковському  відповідного  листа.  Їхнє  
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листування продовжувалося 12 років. 
Валентинові на все бракувало часу: навчання в школі, 

гуртки з хімії, фізики; заняття в обсерваторії та відвідування 
уроків музики (у Глушко була скрипка Дж. Страдіварі). Ходив із 
нею до Одеської консерваторії професора Г.А. Столярова, по-
тім до музичної академії. Одного разу Валентин по дорозі з кон-
серваторії зайшов до приятеля, де й заночував. На ранок про-
кинувся, а скрипку поцупили невідомі злодії. Що робити?  

Вирішив, що це знак долі – й кинув музику. Економив час: 
шкодував, що багато часу витрачає на споживання їжі та сон. 
Написав дві книги з астрономії. А потім поїхав в Ленінградський 
університет. На той час справи батьків були не блискучими: та-
то працював у залізничній майстерні, мати – акушеркою. Чека-
ти від них допомоги ставало все важче, і тому Валентин почав 
вечорами працювати, робити ремонти квартир. На цих «шаба-
шках» познайомився зі студенткою-одеситкою Сусанною Геор-
гієвською і одружився. У їхньому житті трапилася загадкова і 
нерозкрита історія – Валентин начебто через необережність 
отримав вогнепальні поранення. Це поранення дуже вплинуло 
на сімейні стосунки і шлюб розпався. Згодом Георгієвська ста-
ла письменницею написала повість про перший шлюб під наз-
вою «Брехуха». 

Трапилась ще одна неприємна історія, Глушко не зміг 
отримати диплома про освіту. Чому? За відсутністю грошей, він 
вчасно не оплатив навчання і його за місяць до захисту дипло-
му - відрахували. Але Глушко написав свою дипломну роботу 
на тему «Створення електротермічного реактивного двигуна» і 
відправив її до Комітету з винаходів. І завдяки цій дипломній 
роботі він отримав запрошення на працевлаштування до Газо-
динамічної лабораторії Миколи Тихомирова. В роботі він вик-
ладався на всі 100%, пройшло небагато років і без докторської 
дисертації ВАК надав Валентину Глушку ступінь доктора наук. 
У 1934 р. Глушка перевели в Москву начальником сектору НДІ 
Наркомату оборони. 

На 30-му році життя Глушко вперше став батьком. Дочку 
Євгенію йому подарувала Тамара Саркісова. 23 березня 1938 
року Глушка арештували за доносом. Через два дні у підвалах 
Луб’янки В. Глушко під тиском знущань і побоїв написав зізнан-
ня: «Я, являюсь учасником антирадянської організації в обо-



 320 

ронній промисловості, за завданням якої проводив шкідницьку 
підривну роботу. Крім того, займався шпигунською роботою на 
користь Німеччини». Боячись за долю дитини й свою власну, 
жінка Тамара поспішно зреклася Валентина й він їй цього ніко-
ли в житті не простив. Згодом жінка (Тамара Саркісова) буде 
всіляко спробувати відновити їхній шлюб, але марно, офіційно 
Глушко з нею не був розписаний. 

В.Глушко разом з іншими спеціалістами, зразу після Дру-
гої світової війни відправлять в Німеччину «розібратись з кос-
мічними ракетами Гітлера». Незабаром після повернення з від-
рядження в Німеччину він женився на викладачці англійської 
мови, Магда. У них народилися двоє дітей - Олена і Юрій. Про-
йде певний час, вони розійдуться і в 1959-м у житті В.Глушко  
з'явилася Лідія Перишкіна. Йому тоді був п'ятдесят один рік, їй 
– вісімнадцять, але то інша історія. 

***** 
Вставка. В 1937–1938 роках існувала Особ-
лива трійка НКВС - орган позасудового ви-
несення вироків в СРСР на основі  наказу 
НКВС № 00447 «Стосовно операції з репре-
сування колишніх куркулів, карних злочинців і 
інших анти радянських елементів», в якому 
визначалося завдання розгрому «антира-
дянських елементів» і склад «оперативних 

трійок» з прискореного розгляду справ такого роду від 31 
липня 1937 р. за підписом Миколи Єжова. Існування трійок 
НКВС (НКВД) повністю суперечило нормам Конституції 
СРСР 1936 року, згідно зі 102 статтею якої судові функції в 
СРСР реалізовувалися тільки судом; жодних позасудових 
органів Конституція СРСР 1936 року не передбачала. В то-
гочасний кримінальний та кримінально-процесуальний кодекс 
СРСР раніше не вносилися відповідні зміни, які б допускали 
функціювання трійки НКВС-НКВД замість судових органів. 
Окрім того, видаючи Наказ НКВС № 00447, котрий у своїй 
природі по суті був законом, а не підзаконним, виконавчо-
розпорядчим актом, НКВС вийшов за рамки своєї компетенції 
спецслужби. Трійки НКВС-НКВД, як і Особлива рада НКВД, не 
мали нічого спільного з кримінальним судочинством, часто  
політика домінувала над правом. 
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Особлива рада НКВД винесла вирок В.Глушко 8 років 
ВТК. Так Глушко потрапив до урядових «шарошок», до школи 
«ворогів народу», де працював разом із українцем Сергієм 
Корольовим. Вони створювали реактивні двигуни для літаків у 
КБ при Казанському авіаційному заводі. Їх ліжка стояли поряд. 
В. Глушко був у «шарошці» головним конструктором, а Сергій 
Корольов його заступником. На початку Другої світової  війни 
«за анекдоти та балачки» арештували батька В. Глушка, який 
згодом помер у тюремній лікарні. 

Після Другої світової війни двоє струнких красенів, україн-
ців: В. Глушко в чині полковника та С.Корольов у чині підполко-
вника були у відрядженні до Німеччини: «Вивчали досвід німе-
цьких конструкторів». Обоє були молодими і не уникали чис-
ленних романів із симпатичними німкенями того часу. Наприк-
лад, у В.Глушко був роман із німкенею, яка збиралася їхати з 
ним до Москви. У них народився син Георгій, названий на честь 
єдиного справжнього друга, творця легендарних «катюш» Геор-
гія Лангемака, розстріляного у лабетах НКВС. Коли немовля 
померло, фрау (цивільна дружина В.Глушко) лишилася у себе 
на батьківщині, а сам Глушко повернувся до своєї країни.  

***** 
Після повернення з відрядження В. Глушко закохався й 
одружився з викладачкою англійської мови на ім’я Маг-
да. У них народилося двоє дітей Олена (1948) стала 
геологом, а Юрій (1952) – пішов у космічну галузь. 

***** 
Сталін викликав Глушка (всього вони зустрічалися 4 рази) 

і запропонував йому очолити роботу над проектом космічної 
ракети. Конструктор Глушко відмовився, бо тоді нікому буде 
розробляти двигуни до ракет. Сталін сказав: «Ну, що ти візь-
меш з цього гордого одесита, мабуть він правий». Кого ти мо-
жеш запропонувати на розробку космічних ракет?  В.Глушко 
запропонував кандидатуру іншого одесита – С.Корольова. 
Сталін погодився з цією кандидатурою.  

З 1946 р. В.Глушко був головним конструктором Особли-
вого конструкторського бюро-456 (нині НПО «Енергомаш»), у 
якому були створені двигуни всіх ракет для космосу та ядерно-
го щита СРСР. За ним слідкували вдень і вночі його особисті 
охоронці, при потребі, за телефонним дзвінком з Кремля Вале-
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нтина Глушко могли вбити під любим виглядом. З цього часу у 
В Глушка не було навіть власного імені – у відкритій пресі його 
називали професором Г.В. Петровичем, а С. Корольова, як ви 

вже знаєте  – професором Сергєєвим.  
Під керівництвом В.П.Глушко в 1947 р. про-
ведені державні стендові випробування 
двигуна «РД-2» для літаків. На цьому робо-
ти над «ЖРД» малої тяги були завершені. 
ОКБ перемикається на відтворення «ЖРД 
РД-100». Перший пуск ракети «Р-1» зробле-
ний 17 вересня 1948 р., а 10 жовтня 1948 р. 

зроблений успішний пуск ракети «Р-1 із дви-гуном «ЖРД-100». 
Тривають роботи над модифікацією двигуна «РД-100», «РД-
101», «РД-103», у результаті чого 19 квітня 1953 здійснений 
успішний пуск ракети «Р-5» із двигуном «ЖРД-103». 

Поряд з основною роботою з 1947 по 1954 р. В.П.Глушко 
читав курс лекцій на Вищих Інженерних курсах при МВТУ імені 
Н.Э.Баумана , які були надруковані в 1948 р. під назвою «Осно-
ви пристрію реактивних двигунів на рідкому паливі». 23 жовтня 
1953 р. В.Глушко був обраний член-кореспондентом АН СРСР, 
а 26 жовтня 1957 р. рішенням Вищої Атестаційної Комісії йому 
присуджений ступінь доктора технічних наук без захисту дисер-
тації. В 1958 р. - обрали дійсним членом Академії наук СРСР. З 
1965 по 1989 р. - голова Наукової Ради по проблемі «Рідке 
паливо для двигунів» при Президії АН СРСР; головний редак-
тор енциклопедії «Космонавтика» 1968, 1971 й 1985 р., а з 1969 
- голова науково-методичної ради по астрономії й космонавтиці 
Всесоюзного суспільства «Знання». Науковий керівник і відпові-
дальний редактор довідника «Термодинамічні й теплофізичні 
властивості продуктів згоряння». Під керівництвом В.П.Глушко 
до 1988 р. було створено більше 50 двигунів «ЖРД» й їхньої 
модифікацій (із них 17 шт. застосовували на бойових і косміч-
них ракетах).  

Конструюючи двигуни для ракети «Р-7» й її модифікацій, 
Глушко вніс значний вклад у виведенні першого штучного 
супутника землі й першого польоту людини в космосі. Разом з 
тим, нездатність конструкторського бюро В. Глушко створити 
досить потужний однокамерний рідинної двигун, аналогічний 
американським двигунам «F-1», і особистий конфлікт із Серг. 
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Корольовим із приводу палива для ракети «Н-1», на думку ряду 
західних фахівців, призвели до поразки Радянського Союзу в 
місячній гонці й відповідно до втрати його статусу домінуючої 
космічної сили наприкінці 1960-х років. 

Глушко так і не зумів перебороти проблеми з нестабільні-
стю процесу горіння в великих ракетних двигунах, що до сере-
дини 1980-х років не дозволяло СРСР створювати надважкі 
ракети-носії класу «Сатурн-5». Колись В.Глушко був старшим 
над С.Корольовим, але з часом все міняється. Почуваючи себе 
в тіні Корольова, на його похоронах в 1966 році В.Глушко зая-
вив: «Якби  мені влаштували такі похорони, я б міг умерти хоч 
завтра» (заздрість не найкраща риса людини). 

***** 
Факт. За запуск у 1957 р. першого в історії 
штучного супутника Землі - Глушко отримав 
свою першу Державну премію (100 000 карб.). 
Усі кошти він витратив на придбання колекції 
картин роботи Івана Айвазовського, Джозефа 
Бозе та Костянтина Коровина. Чотири полот-
на пензля Айвазовського, вчений Глушко заповів 
Одеському художньому музею. 

***** 
У 1959 році, в особистому житті 51-річного В.Глушко 

з’явилася 18-літня жінка Лідія Перишкіна. Він закохався, а вчо-
рашню школярку вразила аристократична краса В.Глушко, його 
розум, інтелігентний гумор. Кохання відкрило друге дихання і 
дало 28 щасливих років життя для вже немолодої людини. У 64 
роки В. Глушко отримав при бавлення в сім’ї, у нього народив-
ся син Олександр (в майбутньому історик).  

За часів М.Горбачова, коли на вимогам США закрили спе-
ціальну оборонну програму СРСР, творчого В. Глушка довели 
до інсульту і за 9 місяців заживо згноїли в лікарні: після перших 
двох інсультів він піднявся, пережив третій, а четвертий – став 
фатальним. В. П. Глушко помер 10 січня 1989 р. на 81-му році. 

За свою багаторічну діяльність В.Глушко був двічі Героем 
Соціалістичної Праці, нагороджений п'ятьма орденами Леніна, 
орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора 
й багатьма медалями. Він лауреат Ленінської й Державної пре-
мій. Декілька разів обирався депутатом Верховної Ради.  
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Людина  яка  винайшла  ранцевий  парашут 
Геніальний винахід українця (ранцевий 
парашут) Гліба Котельникова чиновники 
спершу ігнорували. Взагалі парашут - 
одне з найдивовижніших винаходів люд-
ства. Це досить простий пристрій з тка-
нини, ефективно уповільнює падіння лю-
дини і захищає його від травм під час 
приземлення. Перший прототип пара-
шута був винайдений великим ученим 
епохи Відродження Леонардо да Вінчі, а 
перший ранцевий парашут був створе-
ний відставним поручиком, нашим укра-
їнцем Глібом Котельниковим. Тож мале-
нький екскурс в історію. 

Довгий час вважалося, що Леонардо да Вінчі був першим 
винахідником парашута. Ще у 1495 році цей флорентійський 
учений писав у своїй рукописи про те, як за допомогою товстої 
тканини або з накрохмаленого полотна певного розміру можна 
безпечно спуститися з великої висоти. У 1483 році Леонардо да 
Вінчі намалював ескіз пірамідального парашута. Він писав, що: 
«Якщо у людини є шатер з накрохмаленого полотна шириною і 
висотою в 12 ліктів, то вона зможе кидатися з будь-якої висоти, 
без небезпеки для себе». Діаметр ж сучасних парашутів стано-
вить всього близько семи квадратних метрів. 

***** 
Парашут (падіння) - пристрій, який використовує опір 
повітря для зменшення швидкості руху і застосовує-
ться для безпечного спуску в повітрі з великої висоти 
людини та вантажів, для гальмування наземного руху 
об'єктів (літаків, ракет, танків, автомобілів, тощо). 

***** 
Пізніше з`ясувалося, що ще до Леонардо да Вінчі різними  

людьми пропонувалися схожі конструкції парашута, бо в давни-
ну люди намагалися навчитися літати за допомогою подібних 
пристроїв. Але їхні недосконалі «парашути» не могли викорис-
товувати опір повітря, тому всі ідеї були провальними - жодній 
людині не вдалося безпечно спуститися з висоти.  
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Тому Леонардо да Вінчі можна вважати справжнім  вина-
хідником першого проекту парашута, він першим запропонував 
конструкцію, яка дійсно працювала. Французький ув`язнений 
Лавен, що жив на початку ХVII століття, став першим творцем 
парашута за проектом да Вінчі. Його не можна назвати вина-
хідником, але йому вдалося успішно реалізувати ідею Леонар-
до да Вінчі і втекти з в`язниці за допомогою шатра, зшитого з 
простирадл і мотузок. 

***** 
Перша людина, яка добровільно стрибнула з 
парашутом, був французький аеронавт 
Андре-Жак Гарнерін; це трапилося 22 жовт-
ня 1797 року. Його стрибок з саморобного 
водневого балона з висоти 400 метрів над 
паризьким парком Монсо був перший пара-
шутним стрибком в Європі. Інший дослід-
ник, якій був присутній на цій події, побачив-
ши як розгойдується парашут Гарнерена, 

запропонував зробити невеликий отвір в центрі куполу, щоб 
повітря виходило через нього. Гарнерен погодився, і з тих пір 
на будь-якому круглому парашуті є центральний отвір. 

***** 
Іншого француза, фізика Ленормана, можна по праву вва-

жати другим винахідником парашута, так як він удосконалив 
конструкцію, обтягнув лляне прогумоване полотно дерев`яною 
рамою, і навіть придумав назву - «парашут». В той період вва- 
жалося, що перед стрибком тканина повинна бути повністю 
розкрита, інакше спуск буде небезпечним. Тому до початку XX 
століття парашути були незручними, їх доводилося підвішувати 
до літальних апаратів і тільки завдяки ранцевому парашуту Глі-
ба Котельникова все змінилось. Згодом його конструкція була 
доповнена і вдосконалена, і сьогодні парашути є невеликими, 
зручними і безпечними пристроями для спуску з висоти. 

***** 
Факт. У 2017 р. минає 105 років із часу випро-
бування першого ранцевого парашута. Спо-
чатку парашути призначалися для м'якого 
приземлення людей, згодом почали викорис-
товувати  для приземлення машин і вантажів 
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т. зв. вантажні парашути. Для приземлення важкої техніки 
можуть використатися кілька таких парашутів одночасно. 
Часто використовують маленькі стабілізуючі парашути для 
стабілізації положення тіла під час вільного падіння. На літа-
ках є гальмові парашути, наприклад, гальмовими парашута-
ми були обладнані літаки Ту-104 і ранні версії Ту-134, а у дрэг-
рейсингі для зупинки машин. (Пояснення: Дрэг-рейсинг  - го-
ночне змагання автомобілів на дистанцію в 402 метра, що 
дорівнює ¼ милі). 

Парашути часто використаються для зниження швид-
кості космічних апаратів при посадці на землю або небесне 
тіло, під час руху в атмосфері. Парашути космічних апаратів 
мають самий широкий діапазон застосування: наприклад, для 
посадки зондів на Венеру, Марс, Юпітер, супутник Сатурна – 
Титан тощо. 

***** 
Значна частина життя Г.Котельникова пройшла в Україні. 

Саме тут він здобув освіту, завдяки якій вдалося зробити геніа-
льний винахід. Та й корені родини винахідника знаходяться  в 
Україні! Дідусь Гліба, Григорій Котельников, викладав у полтав-
ському «Петровському військовому корпусі», розповідає жито-
мирський краєзнавець Георгій Мокрицький. Батько - Євген Гри-
горович був учителем малювання та креслення в Полтавській 
гімназії. Згодом педагогічна стежина привела його до Житоми-
ра. Тут юний Гліб Котельников навчався в Першій чоловічій 

гімназії. 
Після Житомира Г.Котельников жив у 
Полтаві, а згодом закінчив Київське 
артилерійське училище. Прослуживши 
в армії, він вийшов у відставку, оселив-
ся в Полтаві, де... грав у театрі! А потім 
захопився конструюванням парашута, 
під враженням від побаченої авіакатас-
трофи (на фото Гліб Котельников). Мо-
дель ранцевого парашута, яку створив 
Котельников, витримала випробування, 

але запатентувати її в Російській імперії не він зміг, тож подав-
ся до Франції і там пройшов реєстрацію. В Росії спершу прохо-
лодно поставилися до цього винаходу.  
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У 1911 року Гліб Котельников, вражений загибеллю 
російського льотчика капітана Л. Мацієвича на Все-
російському святі повітроплавання в 1910 році, вдав-
ся до розробки принципово нового парашуту «РК-1». 
Парашут Котельникова був компактний, його купол 
виготовлено з шовку, стропи розділялися на дві гру-

пи й кріпилися до плечових обхватів підвісної системи. Купол і 
стропи укладалися в дерев'яний, згодом в алюмінієвий ранець. 
У 1923 року, Котельников запропонував ранець для укладання 
парашута, зроблений у формі конверта із сотами для строп. 
1 березня 1912 року в Сент-Луїсі, штаті Міссурі американець 
Альберт Беррі здійснив перший парашутний стрибок з літа-
ка на парашуті системи Котельникова з висоти 450 м і успі-
шно приземлився. А в період Першої світової війни, ранцевий 
парашут почали військові любчики. Станом на 2015 рік в 
Україні 15 організацій, які  пропонують комерційні стрибки з 
парашутом. 

***** 
Сьогодні без парашута неможливо уявити професію льот-

чика, військового десантника чи космічну ракету. Існує декілька 
типів парашута по формі купола, (наприклад, з утягненою вер- 
шиною; у формі крила Рогалло; стрічкові парашути для надзву-
кових швидкостей; парафойли - крила у формі прямокутника й 
еліпса та багато інших. 

У пасажирській авіації парашутні системи для порятунку 
життя пасажирів не використаються через  їхню недоцільність 
для цієї мети. Покидання літака на швидкості 360-400 км/ч є 
стрибком підвищеної складності, покидання літака на більших 
швидкостях здійснюється тільки при катапультуванні, зі спеціа-
льними механізмами захисту пілота від травм, які може нанес-
ти набігаючий потік повітря. Якщо літак зірвався в штопор, то 
покинути його найчастіше не зможе навіть тренована людина 

Окремо використовуються парашути для зниження швид-
кості літаків і космічних кораблів при посадці. Там діапазон 
швидкостей і навантажень радикально розрізняється. 

Завдяки винаходу Гліба Котельникова у воєнні часи та під 
час навчань врятовано десятки тисяч людських життів. Вдячні 
потомки не забули свого видатного земляка - у Житомирі сьо-
годні є провулок, який має ім'я Гліба Котельникова. 
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Єлисаветградець – винахідник  «Катюш» 
Читачів похилого віку цікавило, чому їм 
раніше в школі казали, що танк «Т-34» 
був розроблений Михайлом Кошкіним, а 
от про розробників реактивних «Катюш» 
відомостей ніде не було. З часом з'ясува-
лося, що розробники у «Катюші» є, але 
вони були репресовані і тому тримались 
у таємниці. Перед вами на фото людина 
легенда з українським походженням 
Георгій Еріхович Лангемак (1898-1938) - 
учений, один із піонерів ракетної техніки 
й один з основних авторів реактивного 

міномета «Катюша». Основоположник досліджень по конструю-
ванню реактивних снарядів на бездимному пороху, відкрив за-
кон подібності, що дозволяє визначати геометрію сопла реак-
тивного двигуна без тривалих і дорогих експериментів, простим 
аналітичним розрахунком. Увів у науковий обіг термін «космо-
навтика». Герой соціалістичної праці (1991 р. - посмертно).  

Народився Георгій у Старобільську, Харківської губернії в 
родині викладачів іноземної мови в Олександрівській класичній 
чоловічій гімназії. Дитячі роки Лангемак провів у Старобільську, 
згодом родина переїхала до Єлисаветграду. Дитинство та юні-
сть Г.Лангемака пройшли в Єлисаветграді, де він навчався в 
1907-1916 роках у чоловічій гімназії, це повна (8-річна) гімназія 
для хлопців з 1885 по1920 роки по вулиці Петрівській (нині вул. 
Шевченка, а місто перейменували в Кропивницький),  в будівлі, 
яка збереглася дотепер, зараз її експлуатує військова частина 
МНС України. 

Зробимо маленький відступ для історії Єлисаветградської 
чоловічої гімназії. 14 травня 1874 року на засіданні Єлисавет-
градської міської думи було обговорено питання про заснуван-
ня в місті чоловічої прогімназії. Після заслуховування доповіді 
цієї комісії міська дума пристала на її пропозицією та доручила 
це зробити міському голові О.Пашутіну. Пройшло 4 роки очіку-
вань. Після повторного клопотання у 1878 році про започатку-
вання чоловічої прогімназії 20 лютого 1879 року його було 
задоволене, і 5 травня 1879 року прийшло розпорядження 
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міністра народної освіти за № 5019 про відкриття прогімназії в 
Єлисаветграді. А вже 1 серпня 1879 року відбулося перше засі-
дання педагогічної ради прогімназії, на якому були затверджені 
результати першого набору учнів. І відтак, 8 вересня 1979 році. 
відбулося урочисте відкриття чотирикласної прогімназії в прис-
тосованому приміщенні одного із корпусів колишніх московсь-
ких лавок по вул. Петрівській та урочиста трапеза з нагоди цієї 
події у приміщенні громадського зібрання по вул. Велика Перс-
пективна. На фото Єлисаветградська чоловіча гімназія. 

 
2 червня 1881 року після чергових клопотань міської вла-

ди 4-рикласну гімназію було перетворено на 6-тикласну. А 21 
вересня 1882 року на засіданні міської думи Єлисаветграда 
порушити клопотання перед російським урядом про перетво-
рення Єлисаветградської 6-тикласної прогімназії на повну гім-
назію, чого й було досягнуто 5 березня 1885 року. Тоді ж дирек-
тором Єлисаветградської гімназії призначено колезького рад-
ника І.Ф. Прокеша, який займав цю посаду до грудня 1901 року. 
27 серпня 1888 року російський імператор Олександр III з роди-
ною, будучи в Єлисаветграді, відвідав Єлисаветградську чоло-
вічу гімназію.  

У часи визвольних змагань українців 1918 року, відбуває-
ться українізація гімназії, всю документацію переведено україн-
ською, а сама мова стає новим навчальним предметом. У 1919 
році гімназія отримує повну назву «Єлисаветградська Українсь-
ка Державна Гімназія». Останній документ гімназії, який зберіг-
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ся в її архіві, датується 28 червня 1920 року. У липні 1920 року, 
Єлисаветградська гімназія припинила своє існування на підс-
таві постанови народного Комісаріату освіти УРСР від 4 липня 
1920, якою встановлювалась єдина семирічна трудова школа. 

Відомі учні Єлисаветградської чоловічої гімназії: Винни-
ченко Володимир; Гессен Борис; Гольденберг (Арго) Абрам; 
Гомберг Мозес; Завадовський Борис; Івашкевич Ярослав; Кан- 
делакі   Володимир;   Семененко  Олександр;   Талмуд  Давид;  
Тамм Ігор; Хороманський Михайло; Чеботарьов Микола; Шир-
ман Натан; Шкловський (Діонео) Ісак; Шполянський (Дон Амі-
надо) та інші. У 1916 році Георгій Лангемак закінчив з срібною 
медаллю Єлисаветградський навчальний заклад, і у 1916 всту-
пає на філологічний факультет Петроградського університету.  

***** 
Факт № 1. (Протокол засідання педагогічної 
ради Елисаветградской гімназії від 02.09.1906 
року, ГАКО (м. Кіровоград), ф. 59, оп. 1, ед. хр. 
27, лл. 10, Юоб, 11, 11 про, 12). 29 квітня 1916 
Георгій Лангемак закінчив гімназію, при відмін-
ному поводженні виявивши наступні знання: 
Закон Божий – «відмінно»; Російська мова – 
«добре»; Філософська пропедевтика «добре»; 
Законознавство – «гарно»; Латинська мова – 
«відмінно»; Математика – «добре»; Матема-
тична географія – «добре»; Фізика – «добр»;, 

Історія – «добре»; Географія – «відмінно»; Французька мова – 
«відмінно»; Німецька мова – «відмінно». "...В увагу до постійно 
відмінного поводження й старанності й до відмінних успіхів у 
науках, особливо  ж у латинській і новій мовах, педагогічна 
рада ухвалила нагородити його срібною медаллю... 

Факт № 2 на рос. мові. «Аттестат зрелости Георгия 
Лангемака № 17297 (регистрационный № 515), выдан 01.06. 
1916», ГАОО (г. Одесса, Украина), ф. 45, оп. 5, ед. хр. 7394, лл. 
3, Зоб, 9). На третьем листе аттестата - печать, в 
графах которой написано: «Означенный на сем аттестате 
Лангемак Г.Э. в течение осеннего пол. 1916 г. состоял в чис-
ле студентов восточного факультета Петроградского Уни-
верситета, 1 ноября 1916 года, в виду поступленья  на воен-
ную службу, уволен из Университета. 28.08.1917 г. № 1042». 
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Він ніколи не мріяв про військову кар'єру, але Перша сві-
това війна внесла свої корективи в його життя. Георгія, як і ба-
гатьох його ровесників, восени 1916 року мобілізували з пер-
шого курсу, не давши можливості повчитись і декілька місяців. 
У 1916 році Г. Е. Лангемак призваний до армії, улітку 1917 року 
наказом по армії і флоту було переведено до  мічманів, а потім 
- служба в береговій охороні Фінської затоки. 

У березні 1918 р. Г.Лангемак був демобілізований і повер-
нувся до Єлисаветграда, де біля одного року працював у пові-
тових закладах, не зміг перебороти себе поїхав шукати свою 
долю. У квітні 1919 р. приїжджає до Петрограда. Протягом 4-х 
років Лангемак пройшов шлях від командира батареї - до помі-
чника начальника артилерії Кронштадтської фортеці. 

***** 
Факт. у 1916 році професор Іван Граве ство-
рив желатиновий порох, удосконаливши без-
димний порох французького винахідника Поля 
Вьеля. У 1921 році розробники М.Тихомиров, 
В.Артем'єв з газодинамічної лабораторії при-
ступили до розробки реактивних снарядів 
для «Катюш» на основі цього пороху.  

Зараз доцільно пригадати й Бориса Петропавловского 
(189-1933) одного з організаторів і керівників робіт по ракет-
ній техніці в СРСР. У 1915 закінчив Суворовський кадетський 
корпус в Варшаві, а потім прискорений курс Константіновсь-
кого артилерійського училища в Петрограде. У 1918-1919 р. 
секретар Новоторжського уїздного виконкому Ради робітни-
ків і селянських депутатів. З 1919 р. - в Червоній Армії. Брав 
участь в боях з біляками на Південному і Західному фронтах, 
в боях за звільнення Закавказзя і Середній Азії. У 1929 закінчив 
Військово-технічну академію ім. Дзержінського в Ленінграді і 
був направлений в Газодінамічну лабораторію (в 1930-1931 р.) 
її начальник). Б.Петровський вніс великий внесок в створення 
реактивних снарядів для «Катюш». Уже в 1929-1933 р. Борис  
Петропавлівський за участю Лангемака, Петрова, Клейме-
нова та інших проводили розробку та офіційні випробування 
реактивних снарядів різних калібрів - прототипів снарядів для 
«Катюш». Для їх запуску використовували багатозарядні 
авіаційні та однозарядні наземні пускові установки. 
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У червні 1919 року Г.Лангемак по офіцерській мобілізації  
вступив до лав Червоної армії й як офіцер флоту, призначений 
командиром батареї 4-го дивізіону артилерії Кронштадської 
фортеці. З 15 червня 1921 року призначений командиром 2-го 
дивізіону артилерії. Під час Кронштадтського повстання Георгій 
Лангемак був заарештований і засуджений до розстрілу. Пере-
бував під вартою з 2 березня до 18 квітня 1921 і був звільнений 
тільки після придушення Кронштадтського заколоту вірними  
більшовикам - військами. 15 червня 1921 призначений коман-
диром 2-го дивізіону артилерії, потім начальником стройової 
частини, а з 13 січня 1922 - помічник начальника артилерії фор-
теці Кронштадта. І тут грянула біда, у1922 році Г. Лангемак був 
виключений з ВКП(б) і знятий з партійного обліку через вінчан- 
ня в церкві з громадянкою Оленою Каменєвою, дочкою колиш-
нього начальника Єлисаветградського кавалерійського учили- 
ща, генерал-майора Володимира Петерса  в 1910-1914 р. Під 
час Першої світової війни Г. Лангемак змінив своє німецьке  
прізвище на російське прізвище дружини і став Камнєвим. 
Однак від репресій у радянські часи цей крок його не врятував. 

***** 
Декілька фактів з історії Єлисавет-
градского кавалерійського юнкерсь-
кого училища за поданням кіровог-
радця К.В.Шляхового. Єлисавет-
градське кавалерійське юнкерське 
училище було врочисто відкрите 26 
вересня 1865 р. Наказ № 1 по училищу 
про його врочисте відкриття в 11 

годин дня 26 вересня 1865 р. підписав майор Руссо. Єлиса-
ветградское кавалерійське юнкерське (ЄКЮУ) училище було 
призначено для комплектування офіцерськими кадрами кава-
лерійських частин Київських, Одеських і Харківського війсь-
кових округів. 

Спочатку в училище був один ескадрон (з 90 юнкерів). 
Навчальний план училища був розрахований на 2 роки. Посту-
пово штатна кількість юнкерів в ЄКЮУ збільшувалося:  

► в 1868 році – 150 юнкерів;  
► в 1871 р. – 200  юнкерів; 
► в 1874 р. - 300 юнкерів.  
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В 1874 році юнкера були розділені на 2 ескадрони: 1-й - 
для комплектації драгунських полків, 2-й - для гусарських й 
уланських полків. В 1876 р. в  ЄКЮУ було відкрите козаче 
відділення на 35 чоловік. (В 1877 р. визначились, що 26 жов-
тня кожного року буде училищним святом). 

З метою підготовки майбутніх офіцерів на рівні військо-
вих училищ, з 1886 р. при юнкерських училищах Росії почали 
відкриватися відділення з військово-училищним курсом. В  
Єлисаветграді таке перше відділення молодшого класу (кур-
су) було відкрито в 1888 р. (за іншим даними в 1892 р.). В 1893 
році юнкерам військово-училищних курсів була надана однако-
ва форма обмундирування. Через 8 років в 1901-1904 р. юнкер-
ські відділення училища були перетворені в повноправні війсь-
скові училища, (в 1904 р.  Єлисаветградске кавалерійське учи-
лище здійснило останній випуск із юнкерських відділень). А 21 
січня 1903 р. Єлисаветградске кавалерійське училище було 
Височайше нагороджене штандартом. 

Самим знаменитим начальником (1896-1904) 
був Самсонов О.В. (1859-1914). Коли він по-
мер, то жалобний поїзд із його тілом, приве-
зеним зі Східної Пруссії, зустрічав на пероні 
Єлисаведградського залізничного вокзалу 
цілий стрій юнкерів і викладачів училища з 
начальником  генерал-майором  В. Лишиним. 

В 1908 р. всім чинам училища була видана уланська фор-
ма обмундирування. 19 січня 1913 р. був затверджений нагру-
дний знак Єлисаветградського кавалерійського училища, що 
виготовлявся зі срібла або білого металу і являв собою дво-
главого орла часів Єлизавети Петрівни зі смолоскипом і він-
ком у лабетах, над головами якого - срібне сяйво з вензелем 
імператора Олександра ІІ (почесного засновника училища), 
між головами й крилами - цифри 18 й 65 (1865 рік), на грудях 
орла - червоний емалевий щит із зображенням Георгія Зміє-
борця, на хвості орла - вензель великого князя Миколи Мико-
лайович старшого (генерал-інспектори кавалерії). 

Серед викладачів ЄКЮУ були: учасник революційного 
руху Новицький М.Д. (1833-1906), просвітительський діяч 
Федоровський М.Ф. (1838-1918), талановитий військовий 
теоретик, (згодом радянський воєначальник П.Ситін (1870-
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1938), син солдата, наїзника уланського полку, що дослужився 
до генерал-майора царської армії). Викладачем і скарбником 
ЄКЮУ в останні його роки був ротмістр Величковський Є.В., 
батько елисаветградського гімназиста і поета, Анатолія 
Величковського (1901-1981). До речі, батько відомого радян-
ського письменника Леоніда Пантелєєва, (І.А. Еремеєв), теж 
був випускником ЄКЮУ, коли його очолював А.В. Самсонов. 

В училище в різні роки навчалися цікаві особистості, які 
згодом стали відомими людьми. Діапазон талантів, сформо-
ваних у стінах ЄКЮУ, дуже широкий - від непереможного аса 
Першої світової війни полковника Козакова О.О. (кавалера 
Георгіївської зброї, 1889-1919) - до кавалерійського генерала, 
Ушакова М.К., що постригся в ченці й став відомим єписко-
пом у постригу - Нил, 1868-1933 р. 

А ще серед випускників ЄКЮУ: відомий жандармський 
генерал Новицький В.Д.; діячі Білого руху генерал-лейтенант 
Барбович І.Г. (1874-1947) і генерал-майор Вигран В.М. (1889-
1983); український військовий хорунжий І.В. Омелянович-Пав-
ленко (1881-1962) і наказний отаман вільного козачого війська 
Іван Полтавец-Остряница (1890-1957). 

Серед випускників ЄКЮУ є самобутні художники – Геор-
гій Гурський, Амбрось Ждаха, Костянтин Подушкин, Віктор 
Арнаутов письменники - Йосип Шевченко (1854-1900), Юрій 
Сльозкін (1890-1977) та інші. 

Наприкінці  1917 р. Єлисаветградське кавалерійське 
училище було розформовано. Наказ про розпуск училища 
згідно рішення Ради робочих, сільських і солдатських депу-
татів - віддав 30 серпня 1917 р. генерал-майор Савельєв. В 
1918 р., у період гетьманщини, робота Єлисаветградського 
кавалерійського училища була відновлена й у ньому готовили 
кадри для гетьманського війська. Доля училища часів УНР 
(Української Народної Республіки) невідома. В 1919 р. в Єлиса-
ветграді діяли прискорені курси червоних командирів на базі 
ЄКЮУ. Пізніше там розмістилась радянсько-українська кава-
лерійська школа ім. С.М. Будьонного. Після Першої світової 
війни -  Зінов’євське кавалерійське училище, що проіснувало до 
1935 р., після воно було переведено в м. Пензу, де влилося в 
Пензенське кавалерійське училище, і це було єдине кавале-
рійське училище СРСР. 
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Необхідну освіту Г.Лангемак (Каменєв) здобув у 1928 році 
закінчивши Військово-технічну академію імені  Дзержинського. 
Інженер-артилерист, конструктор ракетних снарядів на без-
димному пороху тривало-горючої дії. Далі працював у Ленін-
градській газодинамічній лабораторії (ГДЛ), що розробляла 
ракетні двигуни. У 1934 році Ленінградську ГДЛ і Московську 
групу вивчення ракетних двигунів (ГВРД), яку очолював Серг.  
Корольов, було об'єднано в єдиний Ракетний науково-дослід-
ний інститут (РНДІ). Після того, як посаду заступника директора 
РНДІ, яку займав С.Корольов, було скасовано, головним інже-
нер РНДІ став Г.Лангемак  (друга людина в інституті). Подальші 
розробки РНДІ стали основою для створення реактивних міно-
метів «Катюша», що застосовували в Другій світовій війні. Як 
бачите, перші реактивні ракети для «Катюш», разом із Коро-
льовим розробляв і випробував Г.Лангемак. 

У 1935 р. вийшла книга Г.Лангемака і В. Глушка «Ракети, 
їх конструкція і застосування», яка відразу ж завоювала попу-
лярність як підручник з нової галузі науки і техніки. В ній вис-
ловлювалась ідея обладнання пускових установок для реак-
тивних снарядів на автомобілях. До 1937-1938 р. вдалось дове-
сти до прийнятих кондицій прототипи реактивних снарядів для 
майбутніх «Катюш», снаряди двох калібрів: «РС-82», «РС-132», 
які на початок війни отримали індекси «М-8» і «М-13». Одноча-
сно конструювались дослідні зразки багатозарядної пускової 
установки для реактивної артилерії сухопутних військ. 

***** 
Пояснення. Ми повинні призупинитись і нада-
ти деякі пояснення з розробки «Катюш», бо 
багато з тих розробок перейшло до майбут-
ньої космічної галузі. Грізна зброя Другої світо-
вої війни, легендарна «Катюша» - реактивна 
установка залпового вогню (УЗВ). Саме їй 
встановлювали пам'ятники, (такий пам’ятник 
є  в Кіровограді-Кропивницькому, на виїзді з міс-

та в напрямку Знам’янки), «Катюшам»  присвячували свої 
твори письменники і поети. Навічно увійшла вона і в історію 
війни, і в історію техніки. В той же час мало кому відомі імена 
її творців і інтриги під грифом «Секретно». Справа в тому, 
що  «Катюша»  створювалася  протягом  великого  відрізка 
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 часу, різними авторами і колективами - поетапно. 
На першому етапі вирішувалося фундаментальне 

питання одержання палива для реактивних снарядів. У нашо-
му випадку це був колоїдний бездимний порох. На другому 
етапі розроблявся власний снаряд-ракета. Снаряд було 
створено і випробувано ще до війни, але застосовувався він 
на літаках для знищення авіації і наземних цілей. 

Виходячи з досвіду застосування реактивних снарядів, 
зробили висновок, що при всіх позитивних якостях, у цих 
ракет-снарядів є і негативні. Насамперед - проблема приці-
лювання: одиночним снарядом було дуже важко влучити в ціль 
(необхідний залп). Саме це питання вирішувалося на тре-
тьому етапі. Це була важка задача і вимагала творчості.  

Окремо розглянемо всі три етапи. 
 Етап перший. Головною дійовою особою цього етапу 

був професор Михайлівскої артилерійської академії полковник 
Іван Платонович Граве (1874-1960). Хоча історія розпочалася 
у 1884 р., коли французький інженер Поль В'ель винайшов без-
димний порох. При використанні цього пороху артилерія збі-
льшила дальність польоту снаряда в декілька разів. І.П.Граве 
вдалося в 1916 р. удосконалити винахід французького інжене-
ра: одержати бездимний порох на іншій основі - так названий 
колоїдний, або желатиновий порох, який можна формувати у 
вигляді стержнів різноманітного діаметра і навіть обробля-
ти на токарному верстаті. Згодом такий порох застосову-
вався у шашках для підриву. 

Після революції І.П.Граве залишився в Радянській Росії і 5 
листопада 1926 р. отримав перший радянський патент на 
бездимний порох (№ 122, реєстр. № 144/44). Усього ж вина-
хідник одержав 9 патентів, 7 із яких мали відношення до вій-
ськової техніки. Проте як людина, що має дворянське поход-
ження, до подальшої практичної роботи з реактивними сна-
рядами не залучався. Тож далі І.П Граве займався науковими 
дослідженнями, а у 1942 р. за капітальну працю «Балістика 
замкнутого простору», присвячену реактивній зброї, одержав 
Сталінську премію І ступеня. Це підтверджує його авторс-
тво у розробці пороху і снаряда для «Катюші», висновок Голо-
вного артилерійського управління (ГАУ) від 14 лютого 1951 р. 
Тож І.П.Граве створив порох для майбутніх ракет «Катюш». 
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 Другий етап проходив у Газодинамічній лабораторії 
(ГДЛ) інженера М.І.Тихомирова, одного з головних конструк-
торів порохових ракет. До кінця свого життя (1930 року) 
М.Тихомиров керував ГДЛ, помічником у нього був В.Арте-
м'єв, а розробкою пороху займався І.І.Кулагін. У його команді 
були такі конструктори, як Д.А.Вентцель, Р.В. Богомолов, 
Г.Е. Лангемак, а в 1929 р. приєднався Б.С.Петропавловський. 
У ГДЛ розробили і засвоїли технологічний процес виробниц- 
тва порохових шашок, вивчили їхні балістичні можливості. 
Тут були відкриті закони горіння в камерах із соплом, прове-
дені перші етапи льотних іспитів. У лабораторії широко 
проводилися роботи зі створення ракет різноманітних 
калібрів, призначення і застосування. Були випробувані різ-
номанітні варіанти пускових установок: змінювали кількість і 
довжину труб, кількість снарядів, склад пороху і засоби ста-
білізації ракет у польоті. Розробка реактивних снарядів калі-
бру 82 і 132 мм почалася в 1930 р., а 1932 р. провели льотно-
конструкторські стрільби снарядами цього калібру з літака. 
У цьому ж році почалися роботи з озброєння реактивними 
снарядами літака «Р-5» і бомбардувальника «ТБ-1» снаря-
дами «РС-132» і «РС-245». Треба було думати як застосу-
вати ці ракети в наземних установках. 

 Третій етап. У березні 1932 р. відбулася реорганізація 
і створення Ракетного інституту під керівництвом І.Т.Клей-
менова, про що ми вже згадували. Поки йшла реорганізація 
інституту, з'їжджалися працівники і конструктори, створю-
валися нові відділи і лабораторії, в країні набирав швидкості 
репресивний маховик «єжовщини». В Ракетному інституті 
по доносам (у 1937 р.) були заарештовані і незабаром розст-
ріляні начальник інституту І.Т.Клейменов і його заступник 
Г.Е. Лангемак. У 1938 р. заарештовані і засуджені В.П.Глушко 
і С.П.Корольов. Проте роботи в інституті продовжувалися. 
У 1937 р. новим начальником інституту призначили Б.М.Сло-
німера, а головним інженером – А.Г.Костікова, що пізніше 
обійме посаду начальника інституту. Саме А.Костіков вия-
виться фатальною фігурою. Золота зірка Героя №13 теж 
стане фатальною для Андрія Костикова, його 15 березня 
1944 року заарештують. Більш детально до цих подій ми 
повернемося трохи нижче. (Пояснення закінчено). 
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Арешт 2 листопада 1937 р. начальника РНДІ І.Т.Клейме-
нова та його заступника Г.Є.Лангемака перервав усі дослідни- 
цькі  роботи. Керівництво НКВС сфабрикувало ще одну гучну 
справу про «шкідництво». Два тижні безперервних допитів і 
тортур зламали Г.Лангемака, більше тримався І.Клейменов. 
Після того, як вони підписали складені слідчими «зізнання», їм 
призначили репресію по «першій категорії» (розстріл) у списку 
«Москва-центр» від 3 січня 1938 року на 163 чоловік за № 73, 
по поданню начальника 8-го відділу ГУГБ НКВД Цісарського. За 
підписами: Жданов, Молотов, Каганович, Ворошилов. У січні 
1938 року обох розстріляли як «ворогів народу». Такою була 
плата тоталітарної системи СРСР людям, які закладали основи 
ракетної техніки і майбутніх польотів у космос. 

***** 
Факт. «Перша категорія» розстрілу озна-
чала, що члени Політбюро ЦК КПРС не 
заперечують проти розстрілу цих людей. 
Далі справи репресованих розглядала Вій-
ськова Колегія Верховного Суду СРСР, за-
сідання тривало зазвичай 10 хвилин, після 
чого члени Військової Колегії віддалялися і 

виносили вирок (зазвичай розстріл), що не підлягає оскаржен-
ню і приводиться у виконання в той же день. Військова Коле-
гія Верховного Суду виносила розстрільний вирок приблизно 
80-90% обвинуваченим зі списків по «першій категорії».  

11 січня 1938 р. на закритому судовому засіданні виїзної 
сесії Військової Колегії Верховного Суду СРСР під головував-
ням армійського военюріста В.В.Ульріха та двома членами: 
дивізійним военюрістом І.Т.Голякова і военюрістом 1-го рангу 
А.Г.Сусліна було розглянуто справу Георгій Еріхович Ланге-
мака. За «шкідництво в області недопущення нових зразків на 
озброєння» і участь в «антирадянській терористичній орга-
нізації», злочинах передбачених ст. ст. 58-7, 58-8 і 58-11 КК 
РРФСР, Георгій Лангемак був засуджений до вищої міри пока-
рання - розстрілу з конфіскацією всього особисто йому нале-
жного майна. У той же день вирок був приведений до виконан-
ня. Георгій Лангемак був розстріляний 28-м за списком (лист 
В.В.Ульріха на ім'я коменданта ГУДБ НКВС № 00514/1 від 11 
січня 1938 і акт коменданта від 11 січня 1938.  
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Георгій Лангемак посмертно реабілітований у 1955 році, а 
Указом Президента СРСР М. С. Горбачова від 21 червня 1991 
року Г.Е.Лангемаку посмертно було присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці. У 1966 році, за ініціативою академіка  
Глушка В.П., іменем Лангемака названий кратер на зворотному 
боці Місяця. У 1995 році комісією щодо увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій було виявлено місце поховання Г.Е.Ланге-
мака на Донському цвинтарі у Москві. (Довідка: більш як 110 
млн. життів загублено більшовиками з 1917 по 1959 р.) Науко-
вий вклад Г.Е.Лангемака у розвиток реактивної техніки вели-
кий. Читаючи розсекречені матеріали НКВД і КДБ, починаєш по 
іншому розуміти й оцінювати - тих людей, які зробили з неосві-
ченої Росії - наддержаву з ядерним озброєнням, які своє життя 
поклали на вівтар заради штурму космосу.  

Щоб закінчити розповідь про українські катюші, нам необ-
хідно ознайомитись з дивною історією «Нещаслива зірка Героя 
№ 13». Довгий час, незважаючи на вимоги Корольова, творцем 
легендарної реактивної зброї «Катюша» незаслужено уважа-
лась безталанна людина, яка своїми доносами загубила тала-
новитих конструкторів. Це - Андрій Костіков, чиї портрети доте-
пер висять у Музеях бойової слави. В 1941 році він став Героєм 
Соціалістичної Праці за № 13. А той, хто був їм погублений по 
доносу - Георгій  Лангемак  - визнаний гідним цього звання 
занадто пізно: в 1991 році і то посмертно. Як же уживались 
підлість однієї людини і талант другої в одному колективі, який 
створював двигуни ракет, що з часом вивели на орбіту косміч-
ний корабель «Восток-1» з Ю.Гагаріним на борту.   

***** 
Загальновідомо, що бойове хрещення 
гвардійських мінометів відбулося 14 липня 
1941 року, коли батарея капітана Івана 

Флерова завдала нищівного удару по скупченню німецьких 
військ і залізничних ешелонів на стації Орша. А ось на україн-
ській землі, окупанти вперше оцінили грізну силу «Катюш» на 
Полтавщині. Адже саме поблизу знаменитої Диканьки вста-
новлено пам’ятний знак з написом: «Тут був спостережний 
пункт 4-го полку гвардійських мінометів, який здійснив 25 
вересня 1941 р. перший в Україні залп «Катюш» по німецько-
фашистських загарбниках в урочищі Переруб». 
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У мемуарах командира 4-го гвардійського мінометного 
полку Олександра Нестеренка (до речі, згодом він став нача-
льником космодрому Байконур) - жодного слова про те, що 
залп «Катюш» під Диканькою був першим на українській землі. 
Адже ще в червні - липні 1941 року, не очікуючи формування 
озброєних новим видом техніки полків, на фронт відправили до 
9 батарей реактивної артилерії. Одна з них підтримувала вог-
нем «Катюш» захисників Києва. 

За свідченням учасника тих подій О.Ковальчука, 2 серпня 
1941 року на ближніх підступах до української столиці батарея 
старшого лейтенанта Т.Небоженка завдала першого удару по 
ворогові. Сталося це неподалік Ірпеня. А 8 серпня 1941 року 
гвардійці-мінометники, зробили вагомий внесок в оборону Киє-
ва, та згодом отримали наказ відбути в тил, адже над війська-
ми Південно-Західного фронту вже нависла загроза оточення. 

Тож виходить, що майже за два місяці до Диканьки (Пол-
тава) під Києвом прогриміли перші залпи шести «Катюш» бата-
реї Небоженка. А 29 липня 1941 року було оприлюднено Указ 
про присвоєння Героя Соціалістичної Праці Андрієві Костикову 
«за видатні заслуги у справі створення озброєнь», а його 12 
колег нагородили орденами і солідними грошовими преміями. 
Та лише окремі люди знали мова йшла  про творців «Катюш» і 
не все там добре: «Завись і підлість погані порадники». 

Золота зірка Героя №13 стали фатальними для Андрія 
Костикова, 15 березня 1944 року його заарештували: «За 
фальсифікацію і обман держави», а слідчий відділ з особливо 
важливих справ наркомату держбезпеки поставив перед екс-
пертами запитання: чи є три особи, вказані в авторському сві-
доцтві про створення механізованої установки залпового реак-
тивного вогню, справжніми творцями реактивних снарядів для 
«Катюш» «М-8» і «М-132 та пускових установок до них? 

Експертний висновок варто процитувати: «Костиков, Гвай 
і Аборенков (саме на них оформлено авторське свідоцтво) не 
можуть вважатися авторами «М-8» і «М-13» та пускових уста-
новок до них. Снаряд «М-8» є незначною видозміною снаряда 
«РС-82», розробленого в 1934-1937 роках. Снаряд «М-13» є 
результатом розвитку снаряда «РС-132», створеного в 1937-
1938 роках. До розробки «РС-82» і «РС-132» Костиков, Гвай і 
Аборенков жодного стосунку не  мали. (…)  Ідея створення 
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автомобільної установки «Катюша» для ведення масованого 
вогню теж не належить Костикову, Гваю і Аборенкову». 

***** 
Андрій Костиков народився 1899 в Козятині. 
У роки громадянської війни воював за черво-
них. У 1926 закінчив 3-тю Київську військово-

інженерну школу. Був депутатом Київської міськради. 
***** 
На перший погляд, все нібито конкретно і чітко, що дає 

змогу багатьом дослідникам донині, посилаючись на наведений 
документ, заперечувати авторство перелічених осіб у створенні 
«Катюші». Але А.Костиков заперечує факт написання доносів і   
надає офіційний документ № 13/4-1032-89 від 12.06.1989 року, 
в якому Прокуратура СРСР повідомляє про результати пере-
вірки: «В матеріалах кримінальних справ  Корольова С.П., Лан-
гемака Г.Е., Глушко В.П. і Клейменова І.Т. відсутні дані, які свід-
чили б про те, що вони були заарештовані за доносом Кости-
кова А.Г.». З роками все важче розшукати необхідні документи.  

Диво-зброя з Харкова. Архівні документи переконливо 
засвідчують, що піонер створення нового виду озброєнь, якими 
стали системи залпового вогню - інженер Іван Гвай. Саме він 
запропонував 27 серпня 1938 року ще не досконалий проект 
прообразу «Катюші». Вже після арешту Героя Соцпраці №13 
А.Костікова, від Івана Гвая вимагали підтвердити, що тодішні 
головний інженер інституту А.Костиков та заступник началь-
ника Головного артилерійського управління Червоної армії 
В.Аборенков стали співавторами винаходу «за правом керів-
ників». Тобто не як винахідники, а просто як керівники. І Іван 
Гвай заявив, що «без А.Костикова «Катюші» не було б»…  

***** 
Іван Сидорович Гвай (1905-1960) родом із 
Дніпропетровська, український конструк-
тор ракетної зброї, лауреат Сталінської 

премії. У 1923 році закінчив місцевий залізничний технікум, а 
невдовзі став студентом Дніпропетровського інституту 
інженерів залізничного транспорту. Після третього курсу як 
найкращий студент був направлений до Вищої військової 
електротехнічної школи комскладу Робітничо-селянської 
Червоної Армії. Далі працював у Газодинамічній лабораторії. 
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Декілька років тому Кіровоград відвідував Олександр 
Глушко (син академіка Валентина Глушка), який досліджує 
життя і діяльність Г.Лангемака, з пропозицією спорудити пам’я-
тник видатному військовому конструктору. Пам’ятаєте ми роз-
повідали про пам’ятник поблизу автовокзалу №1 по вул. Коро-
ленка, де на постаменті стоїть «Катюша» – головне творіння 
Г.Лангемака. Після капітальної реконструкції цей пам’ятник 
відмітили - радянським артилеристам. Аби перетворити його на 
«пам’ятник Лангемаку», досить лише встановити меморіальну 
дошку з відповідним текстом про Ленгемака. Дивно, що до цьо-
го й досі ніхто не додумайся і не зробив. 

 

Алегро  з  вогнем 
Продовжимо розгляд інформації про лю-
дей, напрацювання яких допомагали 
розвивати космонавтику. На думку кро-
півничанина Володимира Босько, поряд 
з Г.Е.Лангемаком треба згадувати  ще 
одного уродженця Єлисаветграда, вій-
ськового конструктора Абрама Борисо-
вича Гейро (1903-1989). Правда доля у 
його не менш драматично. Публікації про 
Гейро А.Б.  з’явилися в Інтернеті лише у 
новітні часи і то після його смерті. Гейро 

сьогодні називають видатним винахідником і конструктором 
мінно-торпедної та протимінної морської зброї, творцем науко-
вої школи флотських мінерів СРСР та Росії, а ще «кращим вик-
ладачем усіх часів і народів» з бойових засобів флоту СРСР і 
Росії. А про те, що «легендарний єврей» має українські корні і 
являється вихідцем з м. Єлисавеграда, отримав освіту в Укра-
їні (Києві), всі стараються замовчувати. 

Абрам Гейро народився 12 липня 1903 року в Єлисавет-
граді у багатодітній родині дрібного службовця. В Інтернеті 
вдалося розшукати деякі відомості про трьох братів Абрама 
Борисовича. Один із них Еммануїл був делегатом IX з’їзду 
ВЛКСМ 1931 року, обирався членом Центральної ревізійної 
комісії. Другий Ной (1896 року народження) працював інжене-
ром на заводі «Електросталь». Обидва були репресовані. 
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Більш-менш благополучно склалось життя у третього - Семена 
(1905-1965), військового лікаря, підполковника медичної служ-
би. Після закінчення Військово-медичної академії, він захистив 
дисертацію, викладав у ВМА. Під час Другої світової війни слу-
жив армійським терапевтом на різних фронтах. Після війни зай-
мався викладацькою діяльністю, доцент, автор двох десятків  
наукових праць. Сам Абрам Гейро закінчив у рідному місті шос-
ту трудову школу, яка була створена на базі Єлисаветградсь-
кого комерційного училища.  

***** 
Цікава історія Єлисаветградської шостої трудової 
школи, яка знаходилась у колишньому будинку царсь-
кого генерала Екельмана на вулиці Великій Перспек-
тивній, кут Нижнє-Донської (потім вул. Тімірязєва, ни-
ні Тараса Карпи). У Єлисавеграді 10 жовтня 1860 року 
було відкрито двокласне жіноче училище другого ро-
зряду, яке 9 вересня 1870 року було перейменоване в 

загальну жіночу гімназію в складі шести класів і переведено в 
дім генерала Екельмана. Так починалась навчальна епопея 
будинку Екельмана. Далі в жіночій гімназії у 1881 році було 
відкрито сьомий клас, а у 1884 році - восьмий педагогічний 
клас. В 1899 році загальна жіноча гімназія була переведена в 
іншу будівлю, а в цьому будинку було відкрито шестикласне 
міське чоловіче училище. В 1901 році при училищі відкрито 
однорічні педагогічні курси, які в 1910 році були переведені в 
дворічні. Через три роки (1913), шестикласне чоловіче учили-
ще перевили в чотирикласне вище навчальне училище для 
чоловіків. В бібліотеках училища зберігались твори Тіта  
Лівія, Цицерона, Ювенала, Вергілія, Аристофана. Серед най-
улюбленіших художніх книжок були: Д.Г.Байрон, Р.Кіплінг, 
Жюль Верн, Марк Твен, Майн Рід, Фенімор Купер. Юнаки 
захоплювались О.Пушкін, М.Лєрмонтов, О.Толстой, В.Гюго, 
І.Лажечніков, Л.Толстой та інші. Серед вихованців старших 
класів була й певна категорія, що цікавилась забороненою 
політичною літературою: працями Добролюбова, Сеченова, 
Оуена, Дарвіна, Прудона, Лассаля тощо. Є відомості про те, 
що в Єлисаветграді навіть діяли гуртки самоосвіти, що ма-
ли за мету знайомити вихованців старших класів училищ і 
гімназій з літературою такого напрямку. 
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В 1918–1919 навчальному році в училищі навчалося 258 
хлопців. В 1920 році була відкрита семирічна школа № 6, а 
через шість років (1926) школі № 6 було надано статус 
середньої школи. Сьогодні це спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 (СЗШ № 6) Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області.  

***** 
З 1920 по 1923 рік Абрам Гейро працював у Єлисавет-

градському повітовому бюро профспілки «Совработник», звідки 
був направлений на навчання до Київського політехнічного 
інституту з персональною стипендією від закладу. Ще під час 
навчання (з 1924 року) він підробляє, спочатку завідувачем 
Дослідної станції Київського відділу комунального господарст-
ва, потім головним механіком – Київського водогону. У 1931 р. 
Абрам Гейро закінчує Київський машинобудівний інститут, і 
відряджається на навчання до Військово-промислового відді-
лення по перепідготовці цивільних інженерів при Військово-
морській академії ім. К.Є.Ворошилова, де обирає мінну справу. 
За час навчання (з листопада 1931 по грудень 1932) А.Гейро 
настільки успішно оволодіває новою спеціальністю, що його 
залишають при кафедрі мінної зброї науково-випробувального 
мінно-торпедного інституту ВМФ, аби він міг реалізувати ідею 
своєї дипломної роботи «Виготовлення першої у світі авіаційної 
безпарашутної морської міни», яка отримала шифр АМГ (авіа-
ційна міна Гейро). Випробовування міни пройшли успішно у 
1934 році. З 1934 р, після закінчення ад’юнктури наш земляк 
А.Гейро призначається викладачем кафедри мінної зброї цієї 
академії, з 1937-го він – начальник кафедри мінної зброї. У 
1937 році Гейро запрошують на засідання Політбюро ЦК ВКП 
(б) з доповіддю «Стан мінної зброї та перспективи її розвитку», 
яка дуже зацікавила Сталіна, і Абраму Борисовичу Гейро було 
доручено розробити «нову політику розвитку мінної зброї».  

У 1938 році він переходить на роботу в Центральне кон-
структорське бюро на посаду головного інженера ЦКБ і  отри-
мує звання капітана 2 рангу. У 1939 році міна «АМГ» була прий-
нята на озброєння ВМФ і надійшла в серійне виробництво. У 
1941 році за цей винахід А.Б.Гейро став лауреатом Державної 
(Сталінської премії) СРСР. У роки Другої світової війни міна 
«АМГ» використовувалась авіацією флотів на всіх морських 
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театрах. У березні 1942 році Абрам Гейро, особисто знешкод-
жує 102 німецькі морські міни, скинуті на півострів Рибацький 
на Північному морі. Розгадавши секрет їх детонаторів, А.Гейро 
створив льодові електромагнітні та акустичні трали для зни-
щення неконтактних мін ворога. Цей драматичний епізод з жит-
тя А.Гейро ліг в основу сюжету одного з кращих фільмів про 
Другу Вітчизняну війну «Алегро з вогнем», знятого на кіностудії 
«Мосфільм» у 1979 році. Відповідно, Абрам Борисович став 
прототипом головного героя цієї стрічки. У 1944 році йому при-
своюється звання капітана 1 рангу.  

Після Другої світової війни А.Гейро керує всіма новітніми 
розробками мінного, торпедного і трального озброєння; стає 
ініціатором і натхненником робіт із створення самонавідної в 
двох площинах електричної торпеди. З 1952 по 1960 рік наш 
земляк – начальник кафедри мінної зброї Вищого військово-
морського училища інженерів зброї, кандидат технічних наук, 
професор. З 1960 по 1967 роки він очолював кафедру мінної і 
протичовнової зброї Вищого військово-морського училища 
підводного плавання імені Ленінського комсомолу. Підготував 
сотні спеціалістів-мінерів, кандидатів і докторів наук. Автор 83 
наукових праць, 11 винаходів, 110 раціоналізаторських пропо-
зицій. Це, так би мовити, офіційна біографія нашого земляка. 
Ми її маємо завдяки спогадам учнів Абрама Гейро: Юрія Дьяко-
нова, Валентина Мішеніна, Миколи Гульнєва, Ігоря Караваєва 
та інших. Про А.Б. Гейро-викладача казали, що він пам’ятає 
поіменно всіх своїх учнів! Вони, у свою чергу, пишуть і згадують 
його з любов’ю та величезною повагою.  

***** 
Цікаві спогади. Попри дефекти мови (звук «Р» Гей-
ро вимовляв як «Г»: приміром, «уравнение» у його 
виконанні сприймалось як «угавнение»), але лекто-
ром він був чудовим, із своєрідним почуттям гумо-
ру. Ось деякі улюблені вислови Абрама Борисовича: 
«Родина ждет героев, а рождаются дураки»; «Вы 
мне, молодой человек, мозги не компостируйте – я 
эту мину сам изобрел»; «В СССР мины знают три 

человека: академик Денисов – на «отлично», Ваш покорный 
слуга – на «хорошо», и начальник кафедры минного оружия 
Красников – на «троечку». И Вы хотите мне сказать, что 
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этот курсант знает предмет лучше начальника кафедры»; 
«Батенька, меня Сталин трижды к стенке ставил, а вы 
меня строевым смотром пугаете»... 

***** 
Так за що Сталін три рази ставив А.Гейро до розстріляної 

стінки? Якось у А.Б. Гейро, коли той перебував у будинку відпо-
чинку, агенти німецької розвідки викрали надсекретні креслен-
ня гідродинамічного детонатора для неконтактної міни, над 
яким він працював. Про цю надзвичайну подію, напевне, ніхто й 
ніколи б не дізнався, коли б сам Абрам Борисович, кришталево 
чесна й наївна людина – не інформував відповідні органи. Від 
розстрілу його врятував унікальний хист винахідника мін, який 
визнавав сам Сталін. Розлютований вождь (Сталін) дав Гейро 
декілька місяців на те, щоб удосконалити свою міну: інакше – 
розстріл! Зрозуміло, що той блискуче впорався із завданням, 
від якого залежало власне життя.  

 Про бережливість А.Гейро. Абрам Борисович носив 
одну й ту ж військову форму протягом багатьох років. Якось 
начальник училища не стерпів і зробив йому зауваження: 
«Если вы носите военную форму, соизвольте привести ее в 
соответствие с современными требованиями»! На що Гейро 
відповів: «Сынок, я в этом кителе еще на приеме у Сталина 
стоял, вот по этому он мне дорог».  

 Про скромність Гейро. Усі в училищі знали, що Абрам 
Борисович «заради спортивного інтересу», як він сам поясню-
вав, написав багатьом колегам докторські дисертації. І це була 
правда – про його непідкупність та байдужість до грошей знали 
всі. Він навіть великі грошові премії, які отримував за винаходи, 
переводив на рахунки дитячих будинків. Коли ж Гейро запиту-
вали, а чому він сам і досі не доктор наук, Абрам Борисович 
відповідав: «А зачем мне все это надо»? 

 Про працьовитість А.Гейро. Працював Абрам Борисо-
вич буквально до останніх днів життя. Коли йому перевалило 
за 80 років, і він кілька разів падав біля дошки під час занять, 
начальник училища віце-адмірал Єгор Томко на прохання 
дружини відібрав у А.Гейро пропуск і наказав не пропускати 
через КПП. Тоді курсанти перенесли старого через огорожу, 
попередньо змотавши колючий дріт. Зустрівши А.Гейро, зди-
вований начальник запитав, як йому вдалося потрапити на 
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територію училища. «По тропе Хошимина, сынок, по тропе 
Хошимина», – відповів А.Гейро (так курсанти називали спосіб 
повернення із «самоволок» в обхід КПП – «тропа Хошиміна»). 

На честь 100-річчя від дня народження А.Б.Гейро у 2003 
році його ім’я присвоєно навчальній лабораторії мінної зброї 
Вищого військово-морського училища підводного плавання 
(нині це філіал Морського корпусу Петра Великого – Санкт-
Петербурзького військового інституту). 6 травня 2010 року син 
Гейро - Арон Абрамович передав у фонди Центрального війсь-
ково-морського музею Росії у Санкт-Петербурзі особисті речі та 
архівні документи батька. В одному із залів музею відкрилася 
виставка, присвячена життю й діяльності видатного військового 
конструктора та уродженця міста Єлисаветграда.  

 

Аншлаг  довжиною  в  життя 
В цьому розділі ми продовжуємо знайомити вас з видат-

ними винаходами, подіями і фактами, які прискорили розвиток 
космонавтики, як величезного каталізатора науки і техніки, що 
став за короткий строк одним із головних рушіїв світового нау-
ково-технічного прогресу. Вона стимулює розвиток електроніки, 
матеріалознавства, машинобудування, обчислювальної техні-
ки, енергетики і багатьох інших галузей. 

Народоволець Кибальчич М.І. 
Народився Микола Іванович Кибаль-
чич 31 жовтня 1853 року в місті Коропі, 
сьогодні Чернігівська область, у родині 
священика. (У 1881 році був страчений 
на замах імператора Олександра II). 
Коли Микола підріс, він пішов на сер-
йозний конфлікт із батьком-священи-
ком, покинув духовну семінарію у Чер-
нігові і вступив до гімназії Новгорода-
Сіверського. Там хлопчик і захопився 
хімією, за що навіть одержав прізвись-
ко Микола-піротехнік. Це привело його 

спочатку в Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучен-
ня (1871-1873). Не закінчивши Петербурзький інститут, він 
перейшов у Медично-хірургічну академію. Тут Кибальчич і поз-
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найомився з народовольцями та їхніми ідеями. 1875 року за 
зберігання нелегальної літератури був заарештований і майже 
три роки провів у Лук'янівській в'язниці у Києві, після чого його 
випустили під нагляд поліції. 

В умовах заборони продовжити освіту він обрав шлях 
революціонера-підпільника. Народники належно оцінили здіб-
ності екс-студента. Згодом М.Кибальчич працює в підпільних 
друкарнях, і у так званих «пекельних лабораторіях», де виго-
товляли вибухівку і зброю для терористичних актів. Там і проя-
вився його неабиякий талант хіміка і винахідника. Микола нав-
чився у домашніх умовах робити нітрогліцерин і динаміт. Навіть 
більше - він поліпшив їх якість. Динаміт Кибальчича за своїми 
характеристиками перевершував динаміт його винахідника - 
шведа Нобеля. Крім того, він створив рецепт унікальної фарби 
для підпільних друкарень народовольців. 

М. Кибальчич проаналізував помилки попередніх замахів 
на царів і вирішив створити власну бомбу, якій би не було рів-
них. Царські генерали пізніше назвуть її справжнім дивом і 
новим словом у вибухотехніці. По суті, вона стала прообразом 
сучасної гранати. Подібних зразків у той час техніка Європи ще 
не знала. Під час замаху на царя Олександра другого 1 бере-
зня 1881 року вирішальну роль зіграла «бомб, створена Киба-
льчичем. Однак після цього прожити на свободі талановитому 
винахіднику вдалося недовго, його заарештували через 17 днів 
після теракту. У камері, за кілька днів до страти, Микола роз-
робив проект реактивного літального апарата. У проекті Киба-
льчич розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, керу-
вання польотом шляхом зміни кута нахилу двигуна, програм-
ний режим горіння, забезпечення стійкості апарата тощо. Схе-
му унікального апарата арештант надряпав уламком гудзика на 
стіні каземату. 

Миколі Кибальчичу вдалося передати папери-креслення  
своєму адвокату. Однак їх вилучила царська «охранка», долу-
чила їх до справи і відправила у спецархіви таємної канцелярії. 
Тут вони пролежали до Жовтневого перевороту 1917 року. 
Вперше їх опубліковано 1918 року в журналі «Былое», № 4-5. В 
проекті Кибальчич обґрунтував вибір робочого тіла і джерела 
енергії апарата, висунув ідею про можливість застосування 
броньованого пороху для реактивного двигуна і про необхідні-
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сть забезпечення програмованого режиму горіння пороху, 
розробив пристрої для подачі палива і регулювання, способи 
запалювання. Подачу порохових шашок в камеру згорання 
Кибальчич планував забезпечувати за допомогою автомати-
них годинникових механізмів. Досліджуючи питання щодо стій-
кості польоту, Кибальчич зазначив, що стабілізація апарата 
може проводитися як відповідним розподілом мас, так і за 
допомогою крил-стабілізаторів. В проекті було досліджене 
питання про гальмування апарата при спуску. В кінці поясню-
вальної записки Кибальчич виказав думку про те, що успіх у 
вирішенні проблеми залежить від вибору співвідношення між 
масою корисного вантажу, габаритами порохових шашок і гео-
метричними розмірами камери згорання двигунів. Розвиток 
ракетотехніки було відкинуто назад майже на тридцять років. 

Гелікоптер Ігоря Сікорського 

 
Сікорський Ігор Іванович (25 травня [6 червня] 1889 місто 

Київ – помер 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США). Видат-
ний авіаконструктор українського походження, що працював у 
США та Російській імперії. Творець перших у світі чотирьох-
моторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотири-
моторного бомбардувальника  і  пасажирського літака «Ілля 
Муромець» (1913), трансатлантичного гідроплана (1934), серій-
ного гелікоптера одногвинтової схеми (1942) і першого в США 
літака-амфібії. У 1918 році емігрував до США, де в 1923 році 
заснував компанію Sikorsky Aircraft.  

Першим відомим предком Ігоря Сікорського був правос-
лавний священик Григорій Сікорський, приблизні роки життя 
1705-1760. Відомо, що у 1686 році Київська православна мит-
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рополія була підпорядкована Російській православній церкві, а 
сама правобережна Київщина входила до складу Речі Поспо-
литої аж до 1793 року. 

Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 
1933 року до Василя Галича писав: «Мій рід, який походить із 
села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чис-
то українського походження. Одначе ми уважаємо себе росія-
нами з причини, що це була частина Росії і український народ 
був інтегрований Росією так, як Техас чи Луїзіана є інтегрова-
ною частиною Сполучених Штатів ». 

Наразі це єдиний відомий документ з підписом Сікорсь-
кого, де він вказує свою етнічну приналежність. Поштовхом до 
вивчення свого родоводу стало, те що Сікорський був дуже 
чутливий, щоб його не вважали поляком. Хоча в одній із пер-
ших великих публікацій в українській пресі про видатного авіа-
конструктора, у статті від 2001 року в газеті «День», Сікорсько-
го називають поляком, (це помилка автора публікації).  

***** 
У 1908–1912 р. - навчаючись у Київському 
політехнічному інституті, спроектував і 
побудував кілька гелікоптерів та 6 літаків-
біпланів. Ідею гелікоптера йому навіяли 

малюнки повітряного ґвинта Леонардо да Вінчі. У 1911 році 
на своєму літаку «С-5» здав іспит на звання пілота. Встано-
вив 4 всеросійських рекорди, а 29 грудня 1911 року на літаку 
власної конструкції «С-6» встановив світовий рекорд швид-
кості польоту з двома пасажирами - 111 км/год.  

***** 
Згодом винахідник гелікоптеру, київський авіаконструктор 

Ігор Сікорський емігрував до США. У 1931 р. він запатентував 
проект машини з двома пропелерами, горизонтальним вста-
новленими на даху і вертикальним - на хвості. У вересні 1939 
почалися випробовування гелікоптера «VS-300» спочатку на 
прив’язі, а 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою 
машину у вільний політ. Їхній успіх сприяв отриманню першого 
замовлення від американської армії. Поступово скромна фірма 
Сікорського перетворилася на потужний концерн, який щороку 
випускає сотні гвинтокрилів цивільного й військового призна-
чення та підіймає в повітря  президентів США. 
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Пароліт  Гешвенда. 
Федір Гешвенд (1839, 
Гельсінки - 1890, Київ), 
київський губернський 
інженер, один з перших 
розробив технічні прое-
кти реактивних двигу-

нів. Народився Федір Романович Гешвенд в 1839 році в  Гель-
сінки в шведській родині,з часом переїхав до Росії, а саме до 
Києва, був в інженерних військах під Плевною і Ращуком, де 
ракети застосовувалися, під час російсько-турецької війни в 
1878-1879 роках. Згодом працював в інженерному управлінні 
Київського військового округу під керівництвом Іустина Трете-
ського, який був членом Київського товариства повітроплаван-
ня і часто бував у Рибному під Києвом, де Федір Гешвенд з 
захопленням будував свої моделі «пароліту», естакаду для їх 
злету, проводив досліди з аеродинаміки тощо. 

***** 
Ф.Р.Гешвенд автор книг «Загальні основи проекту 
застосування реактивної роботи пара до залізнич-
них паровозів» (1886) та «Загальні основи повітро-
плавного пароплава» (1887), де він описав проект 
реактивного літака і багатосоплового реактив-
ного двигуна. 
***** 

Апарат Гешвенда - це по суті реактивний літак. Як видно з 
опису його проекту, апарат повинен був мати крило малого по-
довження, корпус, загострений спереду і ззаду тупий, котел в 
його передній частині (для центрування), чотиримісну кабіну, 
кермо і колісне шасі. Площа крила 18м², тяга створювалася в 
результаті реакції струмені пари, що виходить з великою швид-
кістю з отвору труби і проходила через ряд конічних сопел пос- 
тупово зростаючого діаметра для «підхоплення» навколишньо-
го повітря. Ф. Р. Гешвенд вважав, що потужність його двигуна 
досягне 199 кінських сил. 

Проект не був впроваджений, але цікаво, що через три 
десятиліття така ж схема двигуна була висунута як нова фран-
цузьким інженером Мело. У Вікіпедії чомусь зазначено, що пер-
шим у світі повнорозмірним літаком з реактивним (ракетним) 
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двигуном вважається планер «Енте», побудований у Німеччині 
фірмою «Рон-Росен Гезельшафт» та оснащений двома ракет-
ними двигунами уповільненого згоряння Сандера. Перший по-
літ на цьому літаку відбувся 11 червня 1928 року в районі гори 
Вассеркуппе: пілот Фрідріх Штамер(?) за 1 хвилину пролетів 
відстань понад 1,2 кілометра. Планер був збудований за участі 
Фрітца фон Опеля (онука засновника фірми Опель). В другому 
своєму польоті планер обгорів і розбився. 

Доречно написати й про Київське товариство повітропла-
вання. У 1899 році в Києві розпочався рух за створення п'ятого, 
повітроплавного відділення Київського політехнічного інституту, 
який очолив один з найбільших ентузіастів авіації професор 
Микола Андрійович Артем'єв. З його ініціативи в 1905–1906 р. 
при Механічному гуртку політехнічного інституту була утворена 
Повітроплавна секція. Почесним головою секції став професор 
Степан Тимошенко, а її віце-головою – Бобров В.Ф. - студент 
механічного відділення КПІ. У листопаді 1908 р. секцію перет-
ворено в Повітроплавний гурток з відділами аеропланів, гелі-
коптерів, двигунів та орнітоптерів. 

***** 
Примітка. У 1913-1914 роках на заводі в Петербурзі за 
проектами Київського товариства повітроплавання 
були збудовані літаки «Гранд», «Руський Витязь» та 
«Ілля Муромець». 

***** 
Офіційно товариство засновано 8 листопада 1909 року в 

місті Києві, члени товариства розробляли проекти літальних 
апаратів, будували і випробовували їх. Виконували польоти на 
право одержання диплома пілота-авіатора, організовували 
змагання, влаштовували виставки тощо. 5 червня 1910 року у 
місті Києві професор Київського політехнічного інституту Олек-
сандр Кудашев вперше підняв у повітря літак, що став першим 
літаючим літаком, створеним в Російській імперії. З історії авіа-
ції добре відомо, що першим у світі спробу будівництва реак-
тивного літака зробив київський губернський інженер Федір 
Гешвенд та начальник інженерної служби Київського військо-
вого округу Іустин Третеський, про що ми вже казали. Багато 
членів Київського товариства повітроплавання того часу закла-
дали основу майбутньої космічної галузі України: 



 353 

 Касяненко Іван Іванович (1887–1942) авіаконструктор, 
заст.ректора КПІ, ректор Київського с/г інституту, Голова прав-
ління авіакомпанії «Укрповітрошлях»; 

 Касяненко Євген Іванович (1889–1938) авіаконструк-
тор Харківського авіазаводу, головний редактор редакції що-
денної газети «Вісті ВУЦВК»; 

 Касяненко Григорій Іванович (1891-193?) український 
громадсько-політичний діяч, український авіаконструктор; 

 Касяненко Андрій Іванович (1886-1946) викладав аві-
ацію на механічному факультеті КПІ; 

 Карпека Олександр Данилович (1894–1918) студент 
КПІ, у 1910–1913 р. збудував три літаки у своїй домашній май-
стерні по вул. Володимирській, 64 м. Київ; 

 Адлер Георгій Петрович (1886–1965) студент КПІ, 
відо-мий авіаконструктор; 

 Билінкін Федір Іванович син київського купця, студент 
КПІ, у 1911 р. у власному ангарі на Сирецькому аеродромі 
побудував «Билінкін-біплан». Разом із Ігорем Сікорським та 
Василем Йорданом, розпочав створення біплану «БІС № 1» 
(Билінкін, Йордан, Сікорський). Потім його перебудували на 
літак «БІС № 2», у якому 3 червня 1910 р. в присутності спор-
тивних комісарів Київського товариства повітроплавання Ігор 
Сікорський виконав вдалий політ по прямій завдовжки 182 м на 
висоті 1,2 м тривалістю 12 с. Надалі було здійснено близько 50 
польотів на висоті 10 м, але з малою тривалістю; 

 Фальц-Фейн Олександр Олександрович (1893–1916) 
- київський авіатор, авіаконструктор. Син О. Е. Фальц-Фейна. З 
юних років захоплювався літаками. Він будував і сам на них  
літав (А. М.Туполєв був його однокласником). Пішовши добро-
вольцем на власному літаку на війну 1914 р., він був збитий 
австрійцями, потрапив у полон. При падінні отримав важкі 
травми і був поміщений в шпиталь, де заразився туберкульо-
зом. Він помер у 23 роки і був похований в Асканії-Нова. 

 Відомі також інші київські авіаконструктори 1910-х 
років: І. І. Ільницький, Р. І. Фрейман. 

В 1909-1910 рр. члени гуртка переклали з французької 
мови на російську - п’ять книг з теорії, практики та історії авіації, 
що склали серію «Повітроплавна бібліотека». Серія була над-
рукована за сприяння київського багатія Л.Я.Полякова. 
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Поштовхом до організації повітроплавного гуртка 
стала лекція професора М.Є.Жуковського «Про успі-
хи повітроплавання», прочитана ним в Києві в лис-
топаді 1908 р. Через великий успіх у громадськості 
лекція повторно 4 грудня 1908 була прочитана у Ве-
ликій фізичній аудиторії Головного корпусу КПІ, але 
вже професором механіки М.Б.Делоне. Перші органі-

заційні збори Повітроплавного гуртка КПІ проведено 11 груд-
ня 1908 р., а Устав гуртка затверджено 14 березня 1909 р.  

***** 
Поштовхом до практичної і теоретичної розробки найріз-

номанітніших питань з багатьох галузей науки і техніки та повіт-
роплавання зокрема стали Всеросійські з’їзди. Наприклад, 10-й 
з’їзд, який проходив у Києві 22-31 серпня 1898 р., відповідаючи 
велінням часу, розглядав цілу низку питань з повітроплавання. 
На з’їзді М.Жуковський робив доповідь про авіацію і аеродина-
міку. Тож кінець першого десятиліття ХХ століття розділив два 
періоди в історії авіації:  

► У першому періоді основною метою нової галузі техніки 
було здійснення польотів на апаратах важчих за повітря;  

► У другому періоді стало завданням про створення літа-
ків, здатних впевнено виконувати практичні задачі і підійматись 
високо у небо. 

У грудні 1908 р. в Києві були збудовані перші вітчизняні 
планери для польотів на буксирі: А. Серебреннікова за схемою 
О. Шанюти (балансирний біплан з прямокутними крилами, між-
криловими стійками та діагональною системою розтяжок), далі 
Г. Адлера – з важільним управлінням (елерони та кермо висоти 
– ручка, кермо управління – педалі). Навесні 1909 р. М.Делоне 
з сином Борисом та викладачами КПІ Іваном Ганицьким і Гар-
фом Е.К. збудували бамбуковий балансирний планер за схе-
мою Шанюти. Опис цього планера міститься в брошурі Делоне 
«Устройство дешевого и легкого планера и способы летания на 
нем» (с. 24-25). Планеризм став каталізатором створення літа-
ка, прискоривши цей процес як мінімум на 10 років. Практика 
планерних польотів дозволила вдосконалити конструкцію і 
систему керування апаратів з нерухомим крилом, створити 
легкі, міцні і добре керовані літаючі апарати, які стало можли-
вим перетворити в літаки. 
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Козацький гармаш 
Олександр Дмитрович Засядько 
(1779 с. Лютенька (Полтава) 8 черв-
ня 1837, Харків, Курязький монас-
тир), видатний український інженер-
артилерист, генерал-лейтенант арти-
лерії, конструктор бойових ракет, піо-
нер використання їх у військових 
цілях. Народився в селі Лютенька 
Гадяцького району Полтавської 
області в сім'ї родовитого козака 

(гармаша Запорозької Січі). Здобув освіту в Артилерійському і 
Інженерному шляхетському кадетському корпусі. Брав участь в 
італійському поході Суворова, служив під командуванням Куту-
зова, штурмував Ізмаїл. 

З 1815 р., продавши маєток під Одесою, почав серйозні 
експерименти за власний кошт. Першим створив (1817) кілька 
типів бойових порохових ракет та спеціальний пусковий при-
стрій для стрільби ними, організував їх виробництво і розробив 
тактику їх використання. Організував і очолював Артилерійське 
училище, пороховий завод та арсенал у С-Петербурзі який у 
1864 р. перевели до Миколаєва. Сконструював пускові станки, 
що дозволяли вести залповий вогонь (6 ракет) та пристосуван-
ня для наведення їх на ціль і розробив тактику бойового засто-
сування ракетної зброї в російській армії. Першу ракетну атаку 
О. Засядько продемонстрував під час російсько-турецької війни 
в штурмі фортеці Браїлів (нині Вінниччина). Атака була надзви-
чайно успішною, наляканий ворог здався й відступив. 

О.Засядько – автор різноманітних бойових порохових ра-
кет і пускових станків із пристроями для наведення. Його конст-
рукторська діяльність стала важливим етапом у розвитку ракет-
ної справи й подальших досліджень у галузі освоєння космосу. 
Розрахунки винахідника з реактивної тяги, балістики, ракет, 
допомогли майбутньому штурму космосу. Іменем О. Засядька 
названо один із кратерів на Місяці. Олександр Засядько  кава-
лер найвищих бойових орденів, герой битв – став творцем ра-
кетної зброї і теорії реактивної тяги: - Прийде час і люди оселя-
ться в інших світах. Я бачу цей час. Отака була мрія українця 
О. Засядько із роду козацьких гармашів.  
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Винахідник крилатих ракет 
Челомей Володимир Миколайович (17 
(30) червня 1914, Седльці  (нині Мазо-
вецьке воєводство, Польща)  8 грудня 
1984, Москва) - український механік, 
фахівець у галузі динаміки стійкості 
складних коливальних систем, гене-
ральний конструктор ракетно-косміч-
ної техніки, дійсний член АН СРСР 
(1962), дійсний член Міжнародної ака-
демії астронавтики (1974), двічі Герой   
Соціалістичної Праці (1959, 1963). 

Мама Володі Челомея - Євгенія Хомівна (у дівоцтві Кло-
чко) була українкою, полтавкою за походженням. Батько теж 
мав українські коріння і був дуже обізнаною людиною в бага-
тьох галузях, що певним чином передалося і його синові. Не-
забаром після народження сина Володі сім'я переїхала до 
Полтави, де мешкала  їхня бабуся. Сусідували і товаришували 
із представниками полтавської гілки нащадків Олександра Пу-
шкіна та Миколи Гоголя. В.Челомей вважав Полтаву своєю 
малою Батьківщиною. У Полтаві у 1922-1926 роках навчався в 
7-річній трудовій школі № 10. У 1926 році родина переїхала до 
Києва, де Володя Челомей продовжив навчання у семирічній 
трудовій школі № 45. У 1929 році вступив до Київського авто-
мобільного технікуму; по закінченню в 1932 р. пішов навчатись 
на авіаційний факультет Київського політехнічного інституту (в 
1933 році на базі цього факультету був створений Київський 
авіаційний інститут). 

Ставши студентом, продовжував посилено займатися 
самоосвітою: слухав лекції з математики, фізики і механіки в 
Київському університеті і Українській академії наук. Особливо 
його цікавила механіка і зокрема теорія коливань. Завдяки бли-
скучим здібностям і величезному працьовитості він отримав 
прекрасну фундаментальну освіту. Йому вдалося прослухати 
курс лекцій з механіки та математики видатного італійського 
вченого Тулліо Леві-Чивіта, автора математичного апарату 
загальної теорії відносності А.Ейнштейна. Вибір майбутньої 
професії вирішився одразу. У студентські роки Володя активно 
почав займатися науковою роботою. 
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 За час навчання в КАІ ним ним було опубліковано більше 
20 наукових статей. У 1936 році літографським способом була 
видана його робота «Векторне числення», яка стала для сту-
дентів основним навчальним посібником. Відмінною рисою 
багатьох його робіт було те, що результати досліджень тут же 
втілювалися в практику. 

У 1937 році В. М. Челомей на рік раніше з відзнакою закін-
чив Київський авіаційний інститут. Дипломна робота на тему 
«Коливання в авіаційних двигунах» була захищена блискуче і 
визнана Вченою радою видатною, на рівні кандидатської ди-
сертації. Після закінчення інституту працював в Інституті мате-
матики АН УРСР і навчався в аспірантурі. У 1939 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Динамічна стійкість елемен-
тів авіаційних конструкцій». У 1952 році йому було присвоєно 
звання професора.  

Наукові інтереси В. М. Челомея зосередилися на дослід-
женні динамічної стійкості пружних систем. У ході яких він  
отримав важливі теоретичні результати, що знайшли застосу-
вання на практиці, запропонований ним метод визначення поз-
довжніх, поперечних і крутильних коливань пружних систем. 
Цей метод дозволяє створити універсальну обчислювальну 
програму для ЕОМ і широко застосовується і зараз 

Влітку 1941 року був призначений начальником групи 
реактивних двигунів Центрального інституту авіаційного мото-
робудування (ЦІАМ) імені Баранова, де в 1942 році ним був 
створений перший у СРСР пульсуючий повітряно-реактивний 
двигун, який встановлювався на низці літальних апаратів. 

Наказ Наркомату авіаційної промисловості від 19 вересня 
1944 року про призначення В. М. Челомея Головним конструк-
тором і директором дослідного авіаційного заводу № 51 поклав 
початок створенню нової організації, зі своєю тематикою, свої-
ми завданнями, принципами та методами роботи, які сам при-
щепив колективу. В очолюваному ним конструкторському бюро 
було розроблено й виготовлено передові зразки ракетно-кос-
мічної техніки, вони на той час не мали аналогів у світі: це були 
крилаті ракети «10 ХН», ракета-носій «Протон» (на його рахун-
ку відправка у Всесвіт апаратів серії «Зонд», «Місяць», «Марс», 
«Венера», «Вега», а орбітальних станцій «Мир» і «Салют», 
штучні супутники Землі серій «Політ» і «Космос» тощо. Саме 
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Челомею належить ідея й реалізація транспортного орбіталь-
ного корабля багаторазового використання. Ім’я Челомея, як і 
інших ракетників, причетних до створення ударних ядерних сил 
СРСР, тривалий час було засекречено. Навіть державні наго-
роди присуджувалися науковцеві закритими Указами. Ім’я 
Челомея стало відоме в СМІ лише через п’ять років після його 
смерті. Світу почала відкриватися видатна своїми багато гран-
ними талантами, красива, неординарна людина. Штрихи до 
його портрета має додати і українська земля, на якій Челомей 
виріс, здобув освіту і сформувався як учений і особистість.  

Творчість В.М.Челомея не обмежена конструюванням. 
Його внесок у науку не менш вагомий. Докторів наук багато. 
Академіків трохи менше. А засновників наукових шкіл ще мен-
ше. Займаючись науковими розробками ще зі студентства, він 
досяг значних успіхів. Його внесок у теорію коливань пружних 
систем й досі має практичне значення. Створені ним у МВТУ 
наукові школи: «нелінійна механіка» і «динаміка ракет та кос-
мічних літальних апаратів» сприяли вихованню нових вчених, 
багато з яких стали його соратниками. У 1958 році він обраний 
членом-кореспондентом, а у 1968 році – академіком АН СРСР 
зі спеціальності «механіка». Його досягнення у наці відзначені 
золотою медаллю імені М.С.Луковського АН СРСР «За кращу 
роботу з теорії авіації» (1964 рік) та  золотою  медаллю  імені 
О.М.Ляпунова АН СРСР «За видатні праці у галузі математики і 
механіки». З 1974 року він – дійсний член Міжнародної академії 
астронавтики. 

Професор В.М.Челомей був видатним педагогом. Його 
блискучі лекції ніколи не пропускали студенти і завжди були 
задоволені, бо чітко розуміли сказане ним. У 1960 р. Челомей 
заснував у МВТУ кафедру «Динаміка машин», якою керував до 
кінця свого життя. Вів зумів створити на кафедрі колектив бли-
скучих вчених, котрі разом з випускниками кафедри зробила 
великий внесок у створення сучасної ракетно-космічної техніки. 
А можливість отримати консультації з будь-якого питання, 
сприяла  формуванню наукових працівників. Він першим об'єд-
нав курсове та дипломне проектування з конкретними задача-
ми виробництва. Розуміючи, що спроектований ним виріб піде у 
реальну конструкцію, студенти досконало його вивчали. З та-
ких студентів потім виростали класні конструктори.  
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Почесний житель Байконура. 
Янгель Михайло Кузьмич 25.10. (7.11). 
1911 – 25.10.1971. Народився в селі 
Зир’янова (Іркутської обл.). Закінчив з 
відмінністю Московський авіаційний 
інститут за фахом «літакобудування» 
(1937), з відмінністю Академію авіацій-
ної промисловості СРСР (1950). Док. 
тех. наук АН СРСР (1960). Сьогодні 
ім’я Михайла Янгеля, видатного конст-
руктора у галузі ракетно-будівної про-
мисловості і дослідження безкраїх 
просторів космосу, відоме на увесь 
світ. Але чи не найбільше – у місті 

Дніпропетровську (Дніпро). Бо з 1954 року і до останніх днів 
свого життя (1971) він жив і працював саме тут, де почав свою 
роботу на посаді начальника і головного конструктора Особ-
ливого конструкторського бюро засекреченого заводу № 586, 
який із 1966 року був перейменований у Південний машино-
будівний завод, а Особливе конструкторське – в Конструк-
торське бюро «Південне». 

***** 
Фахівці Державного архіву Чернігівської 
області віднайшли і привезли до Дніпро-
петровська документи про засудження у 
1890 році до каторжних робіт у Сибіру 

українця Лаврентія Янгеля – діда видатного конструктора, 
та про переїзд їхньої родини на вічне поселення до Іркутської 
губернії. Тобто, родовід Михайла Янгеля треба вести не з 
Росії, а з України. Як згадував сам М.Янгель, в селі Зир’янова 
Іркутської обл. його з трьома братами називали «хохлами». 
Етнічний українець, нащадок примусово виселених до Сибіру 
селян, він не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди 
повернувся працювати в Україну, до Дніпропетровська. З 
часом досліджував походження свого прізвища. Пов'язував 
його зі словом «янга» - ківш, у якому запорожці варили їжу. Так 
само називали й людину, яка черпала і роздавала їжу. Хоча є 
підстави вважати, що прізвище походило від українського 
слова «янгол». 
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Народився Михайло Янгель у багатодітній сім’ї (разом із 
ним їх було дванадцятеро) і в 14 років закінчив навчання в 6-му 
класі, а уже 7-му класі він навчався у Москві, куди переїхав до 
старшого брата Костянтина. Паралельно підробляв у друкарні, 
а потім, після закінчення фабрично-заводського училища, пра-
цював помічником майстра на текстильній фабриці в м. Крас-
ноармійську Московської області. У 20 років – він уже студент 
Московського авіаційного інституту. Там він навчався лише на 
«відмінно» й закінчив його в 1937-му році за спеціальністю 
«Літакобудування».  

Треба підкреслити, що майбутній конструктор виявив свої 
таланти ще студентом того інституту. Тому не випадково його в 
1935 році взяли на роботу в конструкторське бюро самого 
Миколи Полікарпова, де він трудився на різних посадах бли-
зько 10 років. Розпочавши свою діяльність конструктором дру-
гої категорії, інженером, а потім став помічником головного 
конструктора і провідним інженером, брав участь у проектуван-
ні й створенні модифікації літаків «ПО-2», «І-180», «І-185» та 
інших. Під час виконання різних завдань йому досить часто 
доводилося бувати на аеродромі. Саме там він і познайомився 
зі всесвітньо знаменитим льотчиком Валерієм Чкаловим.  

***** 
Вдова Михайла Янгеля, Ірина Стражева, у передмові 
до українського видання своєї книги «Тюльпани з кос-
модрому» писала: «Я щаслива, що цю книгу багато 
українців зможуть прочитати рідною мовою. Михай-
ло Кузьмич був тісно пов'язаний з Україною, її чудо-
вими людьми. Тут колись жили його діди і це коріння, 

яке сягає глибини років, незаперечно лягло в основу форму-
вання його характеру, становлення його особистості» 

***** 
В 1938-му Михайло Янгель із групою провідних фахівців-

авіаторів перебував у відрядженні в США з метою ознайомлен-
ня з конструкціями та технологіями виробництва літаків та авіа-
ційних двигунів у Брукліні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, 
Чикаго, Санта-Моніке. Згодом з також метою перебував і у Ка-
наді, в Монреалі. Повернувшись до СРСР - організував дове-
дення винищувачів «І-180», «І-185», про що ми вже зазначали. 
Далі робота в апараті Міністерства авіаційної промисловості 
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(1946-1948), де координував роботи з розвитку літакобудуван-
ня. Начальник відділу, заступник головного конструктора Коро-
льова С.П.; директор, головний інженер НДІ-88 (м. Калінінград, 
Московської області, 1950-1954). Головний конструктор ОКБ-
586 (КБ «Південне» (Україна 1954-1971).  

***** 
У квітні 1954 року, спеціальною постано-
вою уряду СРСР на базі Дніпропетровсь- 
кого серійного ракетного заводу було 
створене особливе конструкторське бюро 

«ОКБ-586» і Головним конструктором було призначено Миха-
йла Янгеля. Саме з Дніпропетровська й розпочався останній 
(найбільш плідний) період життя М.Янгеля. 

***** 
Тож не дивно, що в Дніпропетровську була розроблена 

знаменита ракета «Р-12», в якій використовувались компоне-
нти палива довгого терміну зберігання й автономна система 
управління. Вона стала основою для створення ракетних військ 
стратегічного призначення в СРСР і знаходилась на бойовому 
чергуванні більше 30 років. За всі ці роки в Дніпропетровську, 
Омську, Пермі і в Оренбурзі було виготовлено 2300 таких 
ракет, і вони були зняті з бойового чергування лише на базі 
міжнародного договору зі скорочення РМСД у 1989 році. Про 
особливо високі властивості цієї ракети досить дохідливо роз-
повів академік Володимир Горбулін, який підкреслив наступне: 
«У чому була суть науково-технічних та експлуатаційних рі-
шень ракети «Р-12»? Використання висококиплячих компо-
нентів палива дозволило ракеті перебувати в заправленому 
стані 30 діб. Та найголовніше – був закладений шлях до повної 
ампулизації, що суттєво підвищувало коефіцієнт бойової гото-
вності. І ще одне – довготривале перебування в заправленому 
стані дозволило вирішити найважливіший військово-технічний 
аспект – захищеність ракети, а саме: можливість її розміщення 
в шахтній пусковій установці». 

***** 
Довідка. Ракета «Р-5М» (компоненти – спирт і рідкий 
кисень) могла перебувати на бойовому чергуванні 20 
хвилин без підживлення і 5 годин – з підживленням). А 
ракета «Р-12» перебувала заправленою 30 діб. 
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В період до 1971-го року «КБ Південне» під керівництвом 
Головного конструктора Михайла Янгеля створює друге поко-
ління бойових ракетних комплексів з ракетами «Р-36» у таких 
модифікаціях: балістична, орбітальна, моноблочної конструкції 
і такої конструкції, де головні частини розділяються.  

Якщо коротко підсумувати, то під керівництвом Михайла 
Янгеля створено ракетні комплекси «Р-12», «Р-14», «Р-16», «Р-
36», «МР-УР100», «Р-36М», космічні ракети носіїв «Космос-1», 
«Космос-2», «Циклон-2», Циклон-3», ракетний блок місячного 
корабля комплексу «Н1-Л3,» космічних апаратів «Інтеркосмос», 
«Метеор», «Цілина» та інші. 

Основоположник нового напрямку в ракетній техніці, т. зв. 
«школа Янгеля» заснована на використанні высококиплячих 
компонентів палива й автономної системи керування, що істо-
тно підвищило боєздатність ракет стратегічного призначення.  
Школа М. Янгеля виплекала яскраве сузір'я видатних вчених-
конструкторів, спеціалістів світового рівня: С. Конюхов, О.Него-
да, Ю. Семенов, В. Уткін, В. Ковтуненко, В. Прісняков та інших. 

Час не зупинився, він іде, вбираючи в себе людські досяг-
нення і прорахунки, акумулюючи ідеї геніального конструктора 
в нові справи. А про діяльність Михайла Янгеля вдячне людс-
тво пам’ятає, намагаючись закарбувати його в різних проявах. 
Його ім'я з 1991 року носить Державне конструкторське бюро 
«Південне» (Україна); в Росії і в Україні заснували медаль його  
імені. Існує стипендія імені М. Янгеля у Вишах Москви і Дніпро-
петровська. Та й це ще далеко не все, бо його ім’ям названі 
астероїд і кратер на Місяці; селище в Іркутській області РФ; 
гірський пік на Памірі; вулиці в Дніпропетровську і в Москві, він 
почесний житель Байконура. Йому встановлено пам’ятні пог-
руддя в Дніпропетровську, в Желєзногорську Іркутської облас-
ті на космодромах у Байконурі та Плесецьку. І далі можна пере-
раховувати вдячність людей, бо вони розуміють, за всім цим 
стояло наповнене буремними подіями і надскладними подіями 
життя мужньої людини, яку Бог позначив яскравим талантом 
творити заради захисту миру на планеті Земля і заради того, 
щоб люди себе все більше відчували творцями, а не тільки 
пасивними споживачами. Темп його життя, перерваний на 
п’ятому інфаркті, був надвисоким, а досягнуті успіхи – фено-
менальними. Людство вдячне Янгелю Михайлу Кузьмичу. 
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Ветеран космічної галузі України  
Будник Василь Сергійович народив-
ся 11 (24).06.1913 у с. Семенівка 
(нині місто Чернігівської області). 
Закінчив Московський авіаційний 
інститут за фахом «озброєння лі-
таків» (1940). Док. тех. наук. (1960). 
Професор (1962). Член-кор. АН 
Української РСР (1962). Академік 
Національної АН України (1967). 
Професор Дніпропетровського дер-
жавного університету (з 1962 р.). 
Автор спогадів «От штурмовиков Ил-

2 до космических ракет» (Дніпро, 1993). Закінчив Московський 
авіаційний інститут (1940). Трудова діяльність: Льотчик-інструк-
тор аероклубу в авіаційному інституті м. Москва (1934 – 1943). 
Конструктор КБ С.В. Іллюшина (Москва, 1940-1943), далі Реак-
тивному НДІ (згодом НДІ-1 МАП у 1943-1946), «НДІ-88 КБ»  
Корольова С.П., зам. Головного конструктора (Москва, 1946-
1951). Керував групою «Зоммерда» інституту «Нордхаузен» у 
радянській окупаційній зоні Німеччини. Відряджений у Німеч-
чину членом комісії з вивчення німецької ракетної техніки 
(1945). Повернувшись до СРСР – направлений Головним кон-
структором на завод № 586 (Дніпропетровськ, 1951-1954). 

Перший заступник головного конструктора Особливого КБ 
№ 586 (Дніпропетровськ, 1951-1968). Заступник керівника Дніп-
ропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР (1972-
1980). Заступник директора (1980-1988), радник при дирекції 
(1988-1998), головний науковий співробітник (з 1988 р.) інсти-
туту технічної механіки НАНУ і НКАУ.  

Будучи заступником С.П. Корольова, брав безпосередню 
участь у створенні й організації серійного виробництва радян-
ських балістичних ракет «Р-1», «Р-2», «Р-5» (1946-1953), ство-
ренням перших стратегічних ракет на висококиплячих компо-
нентах палива «Р-12», «Р-14», «Р-16», «Р-36» із орбітальної 
головними частинами, що розділяються, з наземним і шахтним 
базуванням і створенням космічних ракет-носіїв «Космос-1», 
«Космос-2», «Циклон» і космічних апаратів до них, розробкою і 
літними випробуваннями рухливого ґрунтового ракетного комп-
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лексу з ракетою комбінованого (тверде і рідке паливо) (1953-
1971). В. Будник є ініціатором створення фізико-технічного 
факультету в Дніпропетровському університеті, що став із 
часом справжньою кузнею наукових та інженерних кадрів для 
ракетно-космічної промисловості (за роки його існування випу-
щено понад 20 тисяч спеціалістів). 

В. Будник зробив величезний внесок у створення та роз-
виток національної, зокрема й дніпропетровської наукової 
школи ракетобудування. Нагороджений багатьма високими 
державними нагородами. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат 
Ленінської премії та премії ім. М. Янгеля АН УРСР (1989). Зас-
лужений діяч науки України, заслужений працівник ракетно-
космічної галузі. Кавалер 2 орденів Трудового Червоного Пра-
пора, 2 орденів Леніна, ордена Ярослава Мудрого 4-го ступеня. 

 
Найцікавіша постать науки. 

Іван Павлович Пулюй (1845-1918). Ра-
ніше він мав прізвище Пульгуй. «Нема 
більшого гонору для інтелігентного чо-
ловіка, як берегти свою і національну 
честь та без нагороди вірно працювати 
для добра свого народу, щоб забезпе-
чити йому кращу долю». (Іван Пулюй).   
Одне з почесних місць серед українсь-
ких вчених, що сягнули вершин євро-

пейської і світової науки, належить Іванові Пулюєві. Своєю 
науковою і технічною діяльністю він заслужив широке міжна-
родне визнання. Але до недавнього часу залишався майже 
невідомим в Україні, на рідній Батьківщині, для кращого май-
бутнього якої невтомно працював поза її межами впродовж 
усього життя. Сьогодні великий син України вже повернувся до 
нас. 2 лютого 1995 року Україна вперше і урочисто відсвятку-
вала 150-річчя від дня народження Івана Пулюя. До цього часу 
жителі України не знали хто він такий. А за кордоном вже давно 
шанували його як обдарованого фізика і електротехніка, люди-
ну твердих переконань, а також вірного сина українського наро-
ду. В одній з австрійських газет учений Вільгельм Форман пи-
сав: «Доктор Іван Пулюй належить до найцікавіших постатей 
науки кінця ХІХ і початку ХХ сторіч». 
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Народився Іван Павлович Пулюй 2 лю-
того 1845 року у містечку Гримайлові на 
Тернопільщині (нині смт., Гусятинський 
район, Тернопільська область, Україна) 
в небагатій, але порядній і поважній ро-
дині бургомістра Гримайлова, (на фото 
молодий І.Пулюй). Вчений змінив пріз-
вище Пульгуй на Пулюй у 1881 році. По- 
чаткову школу закінчив у Гримайлові й 
вступив до Тернопільської класичної гім-
назії, де разом з братами Олександром 
та Володимиром Барвінськими став 

співзасновником та активним діячем таємного товариства укра-
їнської молоді «Громада». Такі товариства на той час набули 
значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від 
«Громад», які постали в багатьох містах Наддніпрянської Укра-
їни. Тернопільська «Громада» збиралася тричі на тиждень 
після обіду на тематичні засідання: в середу (історія), суботу 
(література) й неділю (декламація і читання слова Божого). 
Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Т.Шевченка. 

У 1864 р. Іван Пулюй з відзнакою закінчив Тернопільську 
класичну гімназію і в цьому ж році вступив на теологічний факу-
льтет Віденського університету. Одночасно він відвідував лекції 
з математики, фізики та астрономії. По закінченні курсу богос-
лов'я, замість отримання сану священика, всупереч волі бать-
ків, І. Пулюй у 1869 р. вступив на філософський факультет 
Віденського університету. Після закінчення навчання у 1872 р. 
він став асистентом кафедри експериментальної фізики цього 
університету, а згодом - асистентом-викладачем кафедри фізи-
ки, механіки та математики Військово-морської академії у місті 
Фіуме (тепер Рієка в Хорватії). У 1875 р. Іван Павлович вступив 
у Страсбурзький університет, де вивчав електротехніку, з відз-
накою захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії 
цього ж університету (спеціалізація з фізики). Потім він повер-
нувся до Відня, де працював приват-доцентом Віденського 
університету, обіймав посаду технічного директора електротех-
нічного бюро. 

Подальша доля ученого пов'язана з Прагою. Професор 
Пулюй очолював кафедру фізики в Німецькій вищій технічній 
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школі. У 1902 р. він став першим деканом першого в Європі 
електротехнічного факультету, забезпечуючи найвищий рівень 
наукових досліджень у своїй лабораторії. Разом з ним працю-
вали викладачі й студенти-політехніки, а також професори з 
інших навчальних закладів (чеських і німецьких). Маючи глибокі 
знання та веселу вдачу, професор І. Пулюй здобув неабиякий 
авторитет серед учених, громадських діячів та промисловців. 
Серед його добрих знайомих був і видатний фізик А. Ейнштейн. 

***** 
Науковий внесок. Творча спадщина Пулюя вражає 
своїм розмаїттям у кожній із зазначених основних 
сфер. Пулюй як фізик – це віртуозний конструктор 
і експериментатор. Він і блискучий популяризатор, 
що зумів поєднати у своїх лекціях, статтях і бро-
шурах наукову строгість з прекрасним літератур-
ним стилем. Найважливіші досягнення І.Пулюя в 
галузі фізики стосуються катодних та Х-променів. 

Сконструйована за 14 років до відкриття В.К.Рентгена, вона 
генерувала промені, названі згодом за пропозицією анатома 
Коллікера рентгенівськими. За допомогою цього пристрою 
І.Пулюй вперше у світовій практиці зробив знімок зламаної 
руки 13-річного хлопчика, знімок руки своєї дочки з шпилькою, 
що лежить під нею, а також знімок скелета мертвонарод-
женої дитини. Серія рентгенограм органів людини, виконана 
І.Пулюєм, була настільки чіткою, що дозволила виявити 
патологічні зміни в тілах пацієнтів. Однак відсутність нале-
жним чином обладнаної лабораторії і матеріальні труднощі 
сильно гальмували дослідження вченого. 

***** 
Характерною рисою наукової творчості І.Пулюя є те, що 

об'єктом його уваги завжди були проблеми, які перебували на 
передньому краї фізичної науки та технічного прогресу того 
часу: це молекулярна фізика і катодні промені, електротехніка і 
властивості та природа рентгенівських променів тощо. І.Палюй 
увійшов у фізику в час розквіту молекулярно-кінетичної теорії 
газів, яка була першим важливим кроком на шляху пізнання 
мікроструктури речовин. 

Праці Пулюя в галузі молекулярної фізики важливі тим, 
що дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і 



 367 

пари є вихідними, коли обчислюють такі мікроскопічні величи-
ни, як середня довжина вільного пробігу молекул, їх кількість в 
одній грам-молекулі тощо. 

Професор І. Пулюй також причетний до розвитку теле-
фонних мереж та будівництва електростанцій. У галузі елект-
ротехніки учений удосконалив технологію виготовлення роз-
жарювальних ниток для освітлювальних ламп, першим дослі-
див неонове світло. Його лампи були набагато кращими від 
ламп Едісона і демонструвалися 1884 р. на всесвітній виставці 
в м. Штайєрі. У дослідженнях ламп І.Палюю допомагала панна 
Катерина-Йосифа-Марія Стозітська, яка згодом стала його 
відданою дружиною (вона навіть відрізала свої коси і віддала 
волосся для сирівця - його карбонізували й припаювали до 
ламп). У них народилося 15 дітей, проте живими залишилося 
тільки шестеро. 

***** 
Науковий внесок. Повернувшись із Страсбурга до Від-
ня Іван Пулюй продовжив займатися вивченням явищ в 
трубках. В 1880-1882 роках він докладно описав видимі 
катодні промені. А в 1881 році сконструйована ним 
трубка, що випромінює Х-промені - прообраз сучасних 
рентгенівських апаратів, була визнана гідною Срібної 

медалі на Міжнародній електротехнічній виставці в Парижі. У 
всьому світі вона стала відома як «лампа Пулюя» і навіть 
протягом деякого часу випускалася серійно. 

***** 
Ряд промислово розвинених країн Європи запатентували 

запропоновану І.Пулюєм конструкцію телефонних станцій та 
абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого 
трансформатора. З участю нашого земляка запущено ряд 
електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а 
також першу в Європі на змінному струмі. 

Досі залишається суперечливим питання про відкриття 
рентгенівських променів. Після того, як К.Рентген 23 січня 1896 
р. виступив з лекцією про «Новий ряд променів», І. Пулюй 15 
лютого 1896 р. виступив з своєю публічною доповіддю «Про 
невидимі промені та фотографування невидимого». Окремо від 
К.Рентгена, І.Палюй у своїй доповіді ґрунтовно пояснив присут-
нім та на численних вдалих прикладах продемонстрував суть і 
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характер Х-променів, пояснив характерні властивості цих 
променів та їх відмінність від катодних. І.Пулюй ознайомив 
слухачів зі своїми попередніми фотознімками, зробленими ним 
один рік тому при допомозі Х-променів, які він одержав при 
застосуванні вакуумної лампи. Лампа була сконструйована 
І.Палюем ще 19 років потому (в 1880 році). 

Дослідник К.Рентген надавав значення тільки фактам, а 
не їх поясненню і тому весь час кричав: «Я перший винайшов 
Х-промені і тому їх слід називати рентгенівськими». На думку 
учених, І. Пулюя слід вважати основоположником науки про 
рентгенівські промені, аж ніяк не меншою мірою, ніж Рентгена.  

***** 
І. Пулюй опублікував понад 50 наукових праць 
українською, німецькою, англійською мовами. За 
свідченням очевидців, він знав 15 мов, у тому числі 
давні - грецьку і гебрейську.  Має наукові праці із 
проблем катодного випромінювання та катодних 
Х-променів, які відкрив за 3 роки до К.Рентгена, а 
вакуумну лампу за 19 років (1880). У 1892 р. опуб-
лікував схему-опис трубки, що випромінює Х-про-
мені. Першим у світі зробив «рентгенівський» 

знімок скелета. Окремо треба сказати про напружену і плід-
ну, упродовж усього життя, діяльність І.Пулюя, спрямовану 
на національне відродження України. Про ту роль, яку відіг-
равало в його житті служіння українській національній ідеї, 
можна судити з висловлювання самого Пулюя: «Електротех-
ніка - найновіша й величава наука, на котрому полі я чимало 
потрудився, близька і дорога мого серцю, але ще ближча і 
дорожча наша мова, наша література і доля народу нашого». 

***** 
У студентські роки І. Пулюй перекладав українською мо-

вою підручники з геометрії та ботаніки і одночасно – молитов-
ник, щоб українці мали змогу звертатися до Бога своєю рідною 
мовою. Пізніше, разом з П.Кулішем та І.Нечуєм-Левицьким, 10 
років працював над перекладом та виданням Біблії. І.Пулюй 
виступав за створення українського університету у Львові, дру-
кував статті на захист української мови. У роки Першої світової 
війни він виступав за відродження української державності нев-
зираючи на те, що 50 років жив за межами України. 
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Вшановують пам'яті І.Пулюя кожного 2 
лютого, (день народження) у Тернопіль-
ському національному технічному універ-

ситеті, там же проводяться Пулюївські наукові читання. 
Вулиці імені Івана Пулюя є: у Києві в Турецькому містечку; у 
Львові (колишня вул. Орджонікідзе); у Тернополі (колишня -
Нахімова); у Івано-Франківську та у Дрогобичі. На його честь 
встановлено меморіальні дошки у Відні та Празі. В Україні 
випущено ювілейну марку та конверти на честь ученого. У 
рідному місті Гримайлові споруджено пам'ятник ученому. 

***** 
Монокристали Смакули. 

Знайомтесь Олександр Теодорович Смакула 
(1900-1983). Програмовані, тонкоплівкові тех-
нології, гетеролазери, надчисті (космічні) кри-
стали, однокристальні мікропроцесори, раді- 
аційна фізика твердотільних матеріалів, мо-
дерна сенсорика - аж не віриться, що всі ці 
сучасні, актуальні й перспективні напрями 
охоплювала творчість однієї людини, видат-
ного українського фізика, професор Олек-
сандра Смакули. А ще він відомий передусім 

як винахідник антирефлексійного покриття лінз, фундатор кван-
тової органічної хімії. Із 1964 р. директор лабораторії фізики 
монокристалів у Массачусетському інституті технологій, згодом 
- професор цього найвизначнішого у світі технологічного інсти-
туту (до речі єдиний з українців). О.Смакула увійшов в історію 
науки як один із найвидатніших українських фізиків ХХ ст. Він є 
гордістю не лише українського народу, а й світової науки. По-
над 40 років свого життя О.Смакула віддав науці за межами 
України: «Але своєї Батьківщини не забув». Я щасливий, що в 
мене така доля: у мене є світове визнання в науці, є дім, є дру-
жина, але, на жаль, як діти, так і дружина не мають того почут-
тя великої любові моєї до української землі», з гіркотою гово-
рив Олександр Смакула на схилі літ. 

О.Смакула блискуче освоїв основи квантової механіки, 
яка тільки почала створювалася у другій половині ХХ ст., і 
застосував їх для розв'язання механізмів взаємодії електро-
магнітного випромінювання з кристалом. Він також використав 
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поняття квантових осциляторів для опису та пояснення радіа-
ційного забарвлення кристалів, вивів кількісне математичне 
співвідношення, відоме як «формула Смакули».  

Народився український учений 1900 року в с. Доброводи 
неподалік від Збаража на Тернопільщині в селянській родині, 
помер 17 травня 1983 року Обурн, США. Закінчив початкову 
школу у рідному селі, вчився в Збаразькій, а пізніше у Терно-
пільській гімназії. Уже в юнацькі роки Олександр виявив успад-
ковану від батьків любов до рідного краю і до його історичного 
минулого. Війна 1914 р. та події 1918 р. спонукали його до без-
посередньої участі у встановленні національної влади у Доб-
роводах. Як свідомий юнак-гімназист, О.Смакула вступив до 
лав Української галицької армії, пробув там недовго і поверну-
вся до навчання 

Згодом, у 1922 р., О. Смакула успішно закінчив навчання 
в Тернопільській гімназії і того ж року склав іспити до Геттін-
генського університету - відомого європейського наукового цен-
тру в Німеччині. У 1927 р. О. Смакула здобув наукову ступінь  
доктора філософії, успішно склавши докторський іспит, та став 
працювати асистентом у фізичному інституті під керівництвом 
знаменитого професора Роберта Поля. Олександр Смакула 
мав добру наукову перспективу в Німеччині, та все-таки праг-
нув повернутися на рідну землю. 1928 року він, на запрошення 
колишнього вчителя і земляка професора А. Музички, приїхав 
до Одеси працювати в університеті. Проте, беручи до уваги 
винятково тяжкі часи для України й особисто для О. Смакули, 
робота не давала задоволення, підтримку у державі не було та 
й платили дуже мало, тож професор Поль відкликав його назад 
до Німеччини. І вже 1930 року молодий учений почав працю-
вати у Гайдельберзі в Інституті медичних досліджень керівни-
ком оптичної лабораторії, а з 1934 р. - керівником дослідної 
лабораторії всесвітньо відомої фірми Карла Цайсса в Єні. 

У 1935 році О. Смакула робить епохальне відкриття, на 
яке отримав перший у світі патент, - спосіб поліпшення опти-
чних приладів, що отримав назву «просвітлення оптики». Суть 
відкриття в тому, що поверхню скляної лінзи покривають спе-
ціальним шаром певного матеріалу..., це значно зменшує від-
бивання світла від поверхні лінзи й одночасно збільшує конт-
растність зображення. Оскільки оптичні лінзи є основним еле-
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ментом різних приладів - фотоапаратів, мікроскопів, телескопів, 
перископів, стереотруб, біноклів, різних оптичних пристроїв до 
стрілецької зброї тощо - це відкриття стало великим здобутком, 
яким користується все людство до сьогодні, як на Землі, так і в 
космосі для фотографування Землі та інших планет. Проте ма-
ло хто знає, що цим епохальним відкриттям ми завдячуємо 
українському вченому і винахідникові Олександрові Смакулі. 

Важким і морально, і фізично був для ученого період Дру-
гої світової війни. Праця у гітлерівській Німеччині супроводжу- 
валася голодом і холодом. Тоді ж О. Смакулу спіткала тяжка 
утрата - помер його син. А наприкінці війни (1945) американсь-
ка окупаційна влада вивезла ученого разом з іншими видат-
ними фізиками й інженерами до США, де його змусили працю-
вати у військовому форті-лабораторії (штат Вірджинія) на пот-
реби військово-промислового комплексу, досліджуючи мате-
ріали для інфрачервоної техніки. Спілкуючись з іншими вче-
ними, він здобув пошану за енциклопедичні знання з різних 
технічних ділянок науки, зареєстрував багато патентів, написав 
чимало наукових праць. Професор О. Смакула написав фун-
даментальну монографію «Монокристали: вирощування, 
виготовлення і застосування», яка вийшла 1962 році. 

О.Смакула винайшов і запровадив оригінальні технології 
вирощування, очищення й дослідження кристалів, дослідив 
неоднорідності у мішаних кристалах та дефектах германію й 
кисню в монокристалах кремнію, дослідив зміни властивостей 
кристалів внаслідок впливу радіації та дефектів. А ще дослід-
жував і органічні кристали, що згодом дало змогу синтезувати 
вітаміни «А», «В-2» та «D». Долучився до розвитку квантової 
теорії, мав чимало ґрунтовних ідей про багаторівневість струк-
тури навчального процесу у вузах, про гуманізацію й екологі-
зацію освіти, про наукову термінологію, про гармонію фунда-
ментальних і прикладних досліджень, теорії й експерименту. 
Він автор понад 100 наукових праць. 

Незважаючи на те, що О.Смакула був далеко від батьків-
щини, він завжди залишався патріотом України, підтримував 
тісні зв'язки з українцями американської діаспори, був дійсним 
членом наукового товариства Т.Шевченка, почесним членом 
товариства Українських Інженерів в Америці та інших наукових 
товариств. Він багато допомагав своїм землякам-науковцям.  
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Нині його наукову спадщину досліджують українські вчені. 
З грудня 1997 виходить «Вісник Фонду Олександра Смакули», 
практично щороку проводяться Смакулівські читання. В Україні 
ювілей відзначався на державному рівні. Побачили світ перший 
том «Наукових праць» О. Смакули й переклад його монографії 
«Монокристали» (2000). Їхня доцільність визначається потре-
бою повернення наукового доробку вченого до скарбниці укра-
їнської науки, потребою належного вшанування пам'яті замов-
чуваного корифея науки, який не з власної волі жив і працював 
поза межами України. Державний комітет зв'язку та інформації 
випустив художній конверт «Олександр Смакула» (зі спеціа-
льним погашенням). На батьківщині вченого в с. Добриводи 
Збаразького району Тернопільської області встановлено 
величний пам'ятник. Пророк з великим запізненням, але все-
таки повертається до своєї Вітчизни. 

 
Ракетне паливо Якова Савченка 

Яків Федорович Савченко (23 жовтня 
1913, с. Івот нині Шосткинського району 
Сумської області - †26 вересня 1984 р, 
Бійськ, Алтайський край) у багатодітній 
дружній родині селянина-бідняка. Дити-
нство його припало на важкий час гро-
мадянської війни. В 1932 Яків Савченко  
закінчив Шосткінський хімічний техні-
кум, а в 1951 р. заочно закінчив Ленін-
градський індустріальний інститут. 

Український хімік, заслужений діяч науки і техніки РРФСР, орга-
нізатор виробництва твердого ракетного палива для МБР. Двічі 
Герой Соціалістичної Праці (1971 та 1983). Лауреат Ленінської 
премії (1976). Трудову діяльність розпочав в ОКБ заводу імені 
Я. Свердлова, де пройшов шлях від техніка - до заступника 
директора. З 1949 року - директор Павлоградського хімічного 
заводу. З 1954 по 1959 роки - директор великого боєприпасного 
заводу. З 1959 року - директор новостворюваного багатопро-
фільного оборонного інституту в місті Бійську, пізніше генера-
льний директор й головний конструктор НВО «Алтай». 

Яків Савченко з 1959 по 1984 роки був директором Алтай-
ського науково-дослідного інституту хімічних технологій, нині 
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Федеральний науково-виробничий центр «Алтай». Під його ке-
рівництвом відбувалося становлення підприємства. За корот-
кий термін він забезпечив створення сучасної науково-вироб-
ничої бази, формування колективу, виконання ряду найважли-
віших урядових завдань. В день свого 70-річчя,  повторно отри-
мав звання Героя Соціалістичної Праці із врученням другої 
золотої Зірки Героя й третього ордена Леніна (1983). А через 
кілька місяців трапився другий інфаркт міокарда і Яків Савче-
нко умер 26 вересня 1984 р. на пості генерального директора 
НПО «Алтай», залишивши про себе довгу й прекрасну пам'ять. 

 
Зварювання живих тканин. 

Патон Борис Євгенович (нар.1918, Київ, 
Україна) - український науковець у галу-
зі зварювальних процесів, металургії і 
технології металів, док. технічних наук 
(1952), професор; дійсний член (акаде-
мік) Академії наук України (1958) та дій-
сним член Академії наук СРСР (1962), 
(Російської академії наук 1992). Прези-
дент НАН України (1962), перший наго-
роджений званням Герой України 1998; 
директор Інституту електрозварювання 

імені Євгена Патона НАН України (з 1953); генеральний 
директор Міжгалузевого науково-технічного комплексу 
«Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986); 
президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); член 
Ради з питань науки та науково-технічної політики при 
Президентові України (з березня 1996); голова Комітету з 
Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 
1996); член Державної комісії з питань реформування, розвитку 
Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння 
та військової техніки (з березня 2003); перший заступник 
голови Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 
2003). Депутат Верховної Ради СРСР 6–11-го скликань, 
заступник голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Народний 
депутат СРСР у 1989–1991 р. Депутат Верховної Ради УРСР 
5–11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 6–9-го 
скликань. 
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Діючий Статут звання Герой України встановлює: 
Звання Герой України присвоюється громадянам 
України за здійснення визначного геройського вчи-
нку або визначних трудових досягнень. Присвоєння 
звання Герой України провадиться Указом Прези-
дента України. Герою України вручається орден 
«Золота Зірка» за здійснення визначного геройсь-
кого вчинку або орден Держави за визначні трудові 

досягнення. Герой України, удостоєний ордена «Золота Зір-
ка», у разі здійснення ним визначних трудових досягнень може 
бути удостоєний ордена Держави, а Герой України, удостоє-
ний ордена Держави, у разі здійснення ним геройського вчинку 
може бути удостоєний ордена «Золота Зірка». 

Присвоєння звання Герой України вдруге з удостоєнням 
одного й того ж ордена не провадиться. Звання Герой Украї-
ни може бути присвоєно посмертно. Звання Герой України не 
присвоюється за заслуги, які мали місце в минулому і не пов'я-
зані зі становленням та розвитком незалежної України. 

Станом на 20 лютого 2017 року загальне число нагоро-
джених «Герой України» сягнуло 432. Із них 173 нагороджено 
орденом «Золота Зірка», 259 - орденом Держави. Серед них 
399 чоловіків та 33 жінки. Леонід Кучма нагородив 132 особи, 
Віктор Ющенко 114, Віктор Янукович 40, Петро Порошенко - 
146. 276 осіб нагороджено за життя та 156 посмертно. 

***** 
Борис Патон народився 27 листопада 1918 року в місті 

Київ у сім'ї відомого вченого Євгена Оскаровича Патона (1870–
1953), пізніше директора та засновника Інституту електрозва-
рювання та Наталії Вікторівни Патон (1885–1971), домогоспо-
дарки. Втім, перші місяці життя майбутнього президента Націо-
нальної академії наук припали на дуже тривожні для нашої 
країни часи: в Україні палало полум'я громадянської війни. Але 
й довгоочікуване її закінчення стабільності країні не принесло. 
Змінювався сам уклад життя. Тож, зрозуміло, що суттєві зміни 
відбулися як в інституті так і в побуті. Для родини Патонів вони 
обернулися звичайним для тих часів «ущільненням»: до про-
фесорської квартири підселили сусіда. Ним виявився викладач 
КПІ, майбутній академік, видатний український математик Ми-
хайло Кравчук, який, щойно повернувшись з невеличкого села 



 375 

Саварка на Богуславщині, куди його занесли буревії війни, і з 
головою поринув в улюблену науку. Так вони і прожили спільно 
до того часу, коли переїхали до одного з перших київських коо-
перативів на розі Лютеранської та Банкової вулиць, де отрима-
ли вже окремі квартири. 

Певна річ, з перших своїх років Борис Патон жив у атмос-
фері творчості. Творчості специфічної – технічної, яка вимагає 
від людей, які присвятили себе їй, особливої дисципліни і від-
даності. Ця атмосфера наперед визначила коло його зацікав-
лень. Тому не дивно, що в 1941 році Б.Патон закінчив Київсь-
кий політехнічний інститут за фахом інженер-електрик. Під час 
навчання остаточно визначилося коло інтересів майбутнього 
академіка. Пов'язані вони були з дослідженнями, що проводи-
лися в Електрозварювальній лабораторії ВУАН, заснованій та 
очоленій його батьком Євгеном Патоном.  

Закінчення інституту збіглося в часі з початком Другої 
світової війни. Бориса Патона по закінчення навчання, за роз-
поділом направили до міста Горького – на завод «Красное 
Сормово», де він працював інженером електротехнічної лабо-
раторії. Але 1942 р. його було переведено до Нижнього Тагіла, 
куди евакуювали Інститут електрозварювання, на який були 
покладені завдання щодо технологічного забезпечення вироб-
ництва бронетехніки, зокрема славнозвісного Т-34 – кращого 
танку Другої світової війни. Борис Патон узяв активну участь у 
розробці та впровадженні технологічної новації, якій судилося 
кардинально змінити весь технологічний цикл, – автоматичного 
зварювання броні під флюсом. 

Борисові Патону було доручено розробити електричну 
схему нових автоматичних зварювальних головок. У ній мало 
бути реалізоване відкрите в 1942 р. явище саморегулювання 
дуги. Молодий інженер упорався з цим завданням блискуче. 
Запропонована ним зручна і надійна конструкція не лише за-
безпечила можливість виробляти такі головки в умовах зви-
чайних механічних майстерень, але й не потребувала спеціа-
льної підготовки кадрів для її експлуатації. Але головним було 
те, що ці пристрої відіграли величезну роль у збільшенні обся-
гів випуску танків. Були створені автомати для зварювання, 
завдяки яким виробництво танків поставили на конвеєр. Борис 
Патон за цю розробку отримав орден «Знак пошани» (1943).  
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Після повернення у 1945 р. до Києва він захистив канди-
датську дисертацію на тему «Анализ работы сварочных голо-
вок и средств их питания при сваривании под флюсом» (1945); 
потім була докторська дисертація «Исследование условий 
стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952). 
Борис Патон володіє англійською та німецькою мовами. 

***** 
Хоч як це несподівано для вас звучатиме, але 
Україна досі має першорядну за європейсь-
кими мірками науку. Це першою чергою сто-

сується природничих і технічних дисциплін. Але цей статус 
збережено не завдяки державі, а завдяки ентузіазмові та 
героїзмові наших учених. Думаю, пам’ятник колись постав-
лять професору Патону – людині консервативній, але во-
льовій і порядній. Саме він свого часу не дав розкрасти 
комплекс Академії наук у 1990-ті роки. 

***** 
Борис Євгенович Патон є автором і співавтором понад 

720 винаходів (500 іноземних патентів), більш як 1200 різно-
манітних публікацій, 20 наукових монографій тощо. Наукові 
дослідження присвячені процесам автоматичного і напівав-
томатичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних 
основ створення автоматів і напівавтоматів для дугового зва-
рювання і зварювальних джерел живлення; умовам тривалого 
горіння дуги та її регулювання; проблемі керування зварюва-
льними процесами. Вивчає системи керування з різноманітни-
ми кібернетичними приладами, працює над створенням зварю-
вальних роботів. Велику увагу приділяє вивченню металургії 
зварювання, вдосконаленню існуючих і створенню нових мета-
левих матеріалів, в тому числі і для космічної галузі. 

Видатний вчений в області зварювання живих тканин, 
слід наголосити, що ідея зварювання живих тканин з'явилася 
серед вчених інституту електрозварювання ім. Євгена Патона 
ще в 1993 році. Під керівництвом Бориса Патона були прове-
дені експерименти, які довели можливість отримання зварного 
з'єднання різних м'яких тканин тварин способом біполярної 
коагуляції. Пізніше почалися експерименти зі зварювання тка-
нин видалених органів людини. Багато його розробок знайшло 
застосування в космічній галузі. 
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 Наукові нагороди й премії. Медаль ім. С.І.Вавілова 
АН СРСР (1978), Золота медаль ім. М.В.Ломоносова АН СРСР 
(1981), Золота медаль ім. В.Г.Шухова Союзу інженерних і нау-
ково-технічних суспільств Росії (1994), Велика срібна медаль 
Міжнародної інженерної академії (Росія, 1998), Золота медаль 
ім. С.П.Корольова Президії РАН (2003), а також інші нагороди й 
відмінності наукових суспільств й організацій багатьох країн. 
Сталінська (Державна) премія СРСР (1950), Ленінська премія 
(1957), Премія ім. В.Вернадского (2000), Державна премія Укра-
їни (2004) та інше. 

 Державні нагороди. Герой Соціалістичної Праці (1969 
1978), Герой України (1998). Має ордена Леніна (1966, 1969, 
1975, 1978), Трудового Червоного Прапора (1943), Жовтневої 
Революції (1984), Дружби народів (1988), Почесна відмінність 
Президента України (1993), Князя Ярослава Мудрого V ступеня 
(1997) і ІV ступеня (2003), а також нагороди Білорусії, Болгарії, 
ГДР, Грузії, Італії, Казахстану, Киргизстана, Литви, Росії, Чехо-
словакии тощо. 

 Академічні звання. Академік (дійсний член): АН УРСР 
- нині НАН України (1958), АН СРСР - нині РАН (1962), Академії 
Європа (1992), Міжнародної академії наук, індустрії й мистецт-
ва США (1997), Національної академії прикладних наук Росії 
(1997), Російської академії космонавтики ім. К.Є.Ціолковського, 
Академії проблем безпеки оборони й правопорядку РФ (2003), 
Петровської академії наук й мистецтв (Росія, 2006). Іноземний 
член Національних академій наук: Болгарії (1969), Чехословакії 
(1973), Боснії й Герцеговини (1975), ГДР (1980), Шведської Ко-
ролівської академії інженерних наук (1986), Білорусії (1995), 
Казахстану (1995), Грузії (1996), Таджикистану (2001), Азер-
байджану (2002). 

Останні десятиліття стали для української науки випро-
буванням на міцність. Вона його витримала. Багато в чому – 
завдяки організаційним інноваціям, які були запропоновані та 
апробовані Б.Патоном і очолюваним ним колективом. Раніше 
за інших він зрозумів, що в сучасних умовах наука спроможна 
вижити та ефективно працювати лише якщо навчиться швидко 
продавати свої напрацювання тим, кому вони потрібні.  

Про «Аншлаг довжиною в життя» можна розповідати дов-
го, але прийшов час переходити до наступного розділу.  
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Заради  розвитку  космічної  індустрії 
Ніхто достовірно не знає, коли у людини 
з’явилася думка про космос та космічні 
польоти. Ці ідеї існували в людській сві-
домості ще за часів міфологічної давнини. 
Багато віків поспіль інтерес до майбутнього 
освоєння космосу підтримувала художня 
література, а з історії ми знаємо як багато-
ступінчасті порохові ракети використовува-
лися китайцями у військовій справі ще в ХІІ 
– ХІV ст. Про подорожі на Місяць та інші 
планети розповідали у своїх творах пись-
менники Заходу і Сходу: грек Лукіан (ІІ ст. н. 
е.), араб Фірдоусі (Х ст.), француз Сірано 
де Бержерак (ХVІІ ст.), а також Жуль Верн, 
Г.Велс, О.Толстой та багато інших літера-

торів різних епох, часів і народів, які вигадували для фантасти-
чних подорожей неймовірні засоби – від пташиних запряжок 
воза - до летючих кораблів та гігантських гармат. Та справжнє 
виникнення космонавтики було пов’язане звичайно не з літера-
турою, а з розвитком наукових знань. Ще в 1731 р. вийшла з 
друку книга геніального англійського фізика Ісаака (Айзека) 
Ньютона, в якій він сформулював поняття штучного супутника 
Землі та прорахував швидкість, потрібну для виходу тіла у кос-
мічний простір. 

***** 
Ісаак Ньютон, син дрібного, але заможного ферме-
ра, народився в селі Вулсторп графство Лінкольн-
шир, у рік смерті Галілея й напередодні громадян-
ської війни. Батько Ньютона не дожив до народ-
ження сина. Хлопчик народився хворобливим, до 
терміну, тиждень його життя висіло на волоску 
(його навіть довго не зважувалися хрестити). Він 
вижив, був похрещений (1 січня) і названий Ісааком 

на честь покійного батька. Ньютон щиро вважав, що його рід 
сягає шотландських аристократів XV ст., однак історики 
виявили, що в 1524 році його предки були бідними селянами. 
До кінця XVI ст. родина розбагатіла й перейшла в розряд 
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йоменів (землевласників). У січні 1646 року мати Ньютона, 
Анна Ейскаф знову вийшла заміж; від нового чоловіка, 63-літ-
нього вдівця, у неї були троє дітей, і їй стало не до Ісаака. У 
дитинстві Ньютон, за відгуками сучасників, був мовчазний, 
замкнутий і відособлений, любив читати й майструвати 
технічні іграшки: сонячний і водяний годинник, млин тощо. 
Усе життя він почував себе самотнім. В 1661 році Ньютон 
успішно закінчив школу й відправився продовжити освіту в 
англіканський Кембриджський університет. 

Дитинство Ісаака добре описане у книзі для дітей «Во-
лодимир Лис про Сократа, Данила Галицького, Фернандо 
Маґеллана, Ісаака Ньютона, Шарлотту, Емілі, Енн Бронте» 
Загальновідома легенда про те, що закон тяжіння Ньютон 
відкрив, спостерігаючи падіння яблука з гілки дерева на зем-
лю не відповідає дійсності. Уперше «яблуко Ньютона» миг-
цем згадав біограф Ньютона - Вільям Стьюклі як художній 
припис, а популярною ця легенда стала завдяки Вольтеру. 

У книзі «Математичні начала натуральної філософії» 
Ньютон сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона 
й закон всесвітнього тяжіння, які стали основою наукового 
світогляду впродовж трьох наступних століть і мали вели-
кий вплив на наукуВикористовуючи свою теорію Ньютон 
зумів пояснити закони Кеплера, що описують рух планет 
навколо Сонця, чим заперечив останні сумніви щодо геліо-
центричної системи світобудови. 

***** 
Поступове накопичення наукових знань призвело до того, 

що вже на початку ХХ ст. ідея космічного польоту перетвори-
лася на реальне науково-технічне завдання. Перша наукова 
праця з космонавтики з’явилася в Росії у 1903 р. Саме тоді 
скромний учитель Калузької гімназії Костянтин Едуардович 
Ціолковський (вчений-теоретик польського походження з укра-
їнськими коріннями, його предки - вихідці з Волині, далекі роди-
чі гетьмана Северина Наливайка, чим вчений пишався), опуб-
лікував свою фундаментальну працю «Дослідження світового 
простору реактивними приладами». Ціолковського вважають 
засновником теоретичної космонавтики. Ніхто до нього не вив-
чав з усіх боків проблеми майбутнього космічного польоту – від 
розвитку принципів реактивного руху до розробки соціальних 
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та філософських питань освоєння космосу. Згодом поряд із 
Ціолковським постала ціла плеяда ентузіастів з багатьох країн 
– тих, кого тепер називають «піонерами» космонавтики. До 
речі, у 1896 р був опублікований фантастичний роман Ціол-
ковського «Вне Земли», де вперше в історії літератури герої 
мандрували у космосі на ракеті. 

***** 
1848 р. у газеті «Московские губернские ведомости» 
з’явилося коротке повідомлення від поліції: «Мещанин 
Никифор Никитин за крамольные речи о полете на 
Луну ссылается в отдаленное казахское поселение 
Байконур». Сьогодні кожен з 8 двигунів надважкої 
ракети «Енергія» за своєю потужністю дорівнює 
трьом атомним криголамам. 

***** 
Українці – обдарований, талановитий та працьовитий 

народ, який дав багато видатних людей у світову культуру i 
науку. З попереднього розділу ми довідались про деяких із 
найбільш відомих українських учених та винахідників, які 
працювали у різних відрізках часу. Своїми відкриттями наб-
лизили день польоту в космос першої людини планета Земля. 
А скільки ще простих  трудівників, які на виробництві віддава- 
ли частину своєї душі заради космічної України. До української 
ракетно-космічної галузі входять близько 40 великих підпри-
ємств та велика кількість малих та середніх підприємств роз-
робників і незалежних науково-дослідних лабораторій. І коли 
нам кажуть, що становлення космічної галузі України почалося 
в 1937 році зі створення в Харківському авіаційному інституті 
Харківської реактивної групи під керівництвом Г. Проскури, що 
здійснила запуск великої стратосферної ракети під Харковом. 
Ми заперечуємо і посилаємо наших опонентів ознайомитись з 
історією розвитку космонавтики взагалі, бо Україна, як справж-
ня космічна держава має чималу кількість видатних творців та 
теоретиків космонавтики. 

Як приклад, тривалий час у нашій країні працював тво-
рець першого у світі літака Олександр Можайський. Київський 
інженер Федір Гешвенд ще в 1886 році спроектував перший в 
історії людства реактивний літак. В Україні будували перші у 
вітчизняній історії літаки брати Касьяненки – Євген, Іван та 
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Андрій. Пройдуть роки і на Південному машинобудівному заво-
ді в Дніпропетровську буде сконструйовано та виготовлено 
понад 400 штучних супутників Землі. Вагому роль в освоєнні 
космічного простору внесли такі видатні вчені, як Сергій Коро-
льов, Володимир Челомей, Іван Пулюй, Михайло Янгель, Олек-
сандр Засядько й інші, раніше згадані конструктори та вчені.   

***** 
Після розпаду Радянського Союзу Україна 
успадкувала близько 30% космічної проми-
словості та наукового потенціалу. Що б 

не сьогодні не говорили, але міжнародний авторитет держа-
ви оцінюється не торгівлею і випуском предметів масового 
споживання, а випуском високотехнологічної продукції. І завод  
«Південмаш» у м. Дніпропетровську, ще у 1990 році випускав 
близько ста ракет як космічного, так і бойового призначення. 
Україна не втратила цей потенціал. 

***** 
У 1951 році за рішенням Радянського Уряду великий 

автомобільний завод, що почав будуватись в Дніпропетровсь- 
ку, був перетворений у завод № 586 для виробництва великих 
балістичних ракет «Р-1» за зразком німецької ракети «A-4» 
(Фау-2). У 1954 році, для реалізації проекту по створенню раке-
ти «Р-12» з новими бойовими якостями, на території заводу бу-
ло створене самостійне Особливе конструкторське бюро, голо-
вним конструктором якого був призначений Михайло Янгель. У 
1966 році завод № 586 був перейменований у Південний маши-
нобудівний завод, а конструкторське бюро № 586 – у конструк-
торське бюро «Південне». У 1957 році на базі бойової ракети 
«Р-12» була створена космічна ракета-носій «Космос», що була 
в експлуатації до 1977 року. 

Далі українські підприємства реорганізуються на випуск 
космічної продукції та створюються «Комунар», «Арсенал» та 
«Моноліт». А Євпаторійський космічний центр брав участь у 
підготовці  запуску першого штучного супутника Землі, виведе-
ного на орбіту 4 жовтня 1957 року. Як приклад, у 1950-ті роки в 
Україні побудували нові комплексні підприємства, що виробля-
ли складне електрообладнання для ракет. Одне із них Харків-
ське виробниче об’єднання «Хартрон», яке створювало систе-
ми керування та наведення для ракет, з часом перетворилося 
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на провідне підприємство такого типу в рамках усієї космічної 
галузі Радянського Союзу. А з початку 1960-х років підприєм-
ства України почали розробку і виробництво систем керування, 
бортової автоматики й інших систем і приладів для космічних 
об'єктів і комплексів. 

12 квітня 1961 року модифікована міжконтинентальна 
балістична ракета «Р-7» (легендарна семірка), обладнана 
приладами підприємств «Комунар» і «Арсенал», вивела на 
навколоземну космічну орбіту першого в історії людства 
космонавта Юрія Гагаріна. 

Діяльність конструкторського бюро «Південне» у сфері 
наукових досліджень почалася в 1961 році з розробки космі-
чних апаратів «Метеор» і «Стріла». А у 1962 році ракета-носій 
«Космос2 вивела на орбіту перший супутник дніпропетровської 
розробки «ДС-2», у 1967 році ракетою-носієм «Космос» на орбі-
ту був виведений орієнтований в атмосфері супутник «Космічна 
стріла». 

З 1965 року в конструкторському бюро «Південне» поча-
лися роботи зі створення серії малих уніфікованих супутників 
для проведення наукових досліджень. У середині 1960-х років 
завод і конструкторське бюро «Південне» почали розробку кос-
мічних ракет-носіїв «Циклон» на базі бойових міжконтиненталь-
них ракет «Р-36». У 1969 році з ініціативи конструкторського 
бюро «Південне» по створенню і реалізації міжнародної кос-
мічної програми «Інтеркосмос» відбулося виведення на орбіту 
першого супутника -  «Інтеркосмос-1». 

У рамках співробітництва з Французьким космічним цент-
ром протягом 1971-1982 років були здійснені запуски наукових 
супутників серії «Ореол», створеними конструкторським бюро 
«Південне» і «Южмашем». На початку 1970-х років конструк-
торське бюро «Південне» почало розробку автомат. Універса-
льних орбітальних станцій з орієнтацією на Землю і Сонце. 

Фахівцями конструкторського бюро «Південне» була зро-
блена технічна допомога Індійській організації космічних дос-
ліджень під час розробки і запусків у 1975-1979 роках індійських 
супутників «Ариабхата» і «Бхаскара». 

У 1976 році в конструкторському бюро «Південне» під 
керівництвом Володимира Уткіна почалися роботи зі створення 
космічного ракетного комплексу «Зеніт», розробка й іспити яко-
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го продовжувалися протягом 10 років. На початку 1980-х років 
почалися роботи з запусків космічних апаратів серії «Океан» 
для дистанційного зондування і дослідження Світового океану. 

Для реалізації космічної діяльності в незалежній Україні в 
1992 році був створений спеціальний орган виконавчої влади 
Національне космічне агентство України. Через два роки була 
прийнята перша Державна космічна програма України на 1993-
1997 роки. У нових умовах успішно почалися розвиток і розро-
бка нових космічних проектів і програм. 

У 1995 році Державне конструкторське бюро «Південне» і 
виробниче об'єднання «Южмаш» разом з партнерами зі США, 
Росії і Норвегії почали реалізацію унікального проекту «Морсь-
кий старт» по створенню ракетно-космічного комплексу з одно-
йменною назвою. У тому ж році з космодрому Плесецьк ракета-
носій «Циклон-3» зробила запуск на орбіту першого супутника 
під юрисдикцією України «Січ-1». 

У 1996 році були створені Інститут космічних досліджень і 
Національний центр керування й іспиту космічних засобів у міс-
ті Євпаторія. На черговій сесії Верховної Ради України в 1996 
році був прийнятий Закон України «Про космічну діяльність». 

У 1997 році Державне конструкторське бюро «Південне» у 
кооперації з російськими й українськими підприємствами поча-
ли створення космічного ракетного комплексу «Дніпро» на базі 
міжконтинентальних балістичних ракет «РС-20» (SS-18 «Сата-
на» по класифікації НАТО). У рамках розвитку міжнародного 
співробітництва в листопаду 1997 року відбувся політ першого 
космонавта-дослідника незалежної України Леоніда Каденюка 
в складі екіпажа американського космічного корабля «Колум-
бія» місії STS –87. 

З метою підвищення ефективності космічної діяльності 
України в 1998 році в сферу керування Національного косміч-
ного агентства були передані підприємства й установи космі- 
чної галузі. А з 1999 року почалася активна реалізація міжна-
родних і національних космічних програм. У березні 1999 р. 
відбувся перший запуск ракети-носія «Зеніт-3SL» по програмі 
«Морський старт», тоді на орбіту був виведений макет супут-
ника. У жовтні 1999 ракета-носій «Зеніт-3SL» здійснила перший 
комерційний запуск із плавучого космодрому і вивела на геос-
таціонарну орбіту американський супутник зв'язку Direc TV-1R. 
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У квітні 1999 р. був реалізований перший запуск ракети-носія 
«Дніпро», що вивів на орбіту англійський супутник «Уосат-12». 
У липні 1999 ракета-носій «Зеніт-2» запустила на орбіту супут-
ник дистанційного зондування Землі «ПРО». 

***** 
Радянська та американська надважкі ракети «Сатурн 
-5» та «Н-1» створені в 1960-ті роки, важили кожна 
близько 3-х тисяч тонн та мали висоту майже 135 м., 
що дорівнює піраміді Хеопса в Єгипті. 

***** 
Запуск ракетою-носієм «Зеніт-3SL» американського супу-

тника «PanAmSat-9» по програмі «Морський старт» відбувся в 
липні 2000 року. У вересні 2000 року ракета-носій «Дніпро-1» 
успішно запустила п'ять іноземних невеликих супутників: «Сау-
дисат-1A» і «Саудисат-1Б», що належать Саудівської Аравії, 
італійські «Унисат» і «Мегсат», і супутник Малайзії «Тиунгсат». 

У 2001 році були здійснені шість пусків українських ракет-
носіїв «Зеніт-2», «Зеніт-3SL», «Циклон-2», «Циклон-3». Виведе-
ні на орбіти 15 космічних апаратів, одним із яких був україно-
російський космічний апарат «АУОС-СМ-КФ», призначений для 
реалізації програми дослідження сонячної активності в рамках 
спільного україно-російського проекту «КОРОНАС». 

15 червня 2002 року був здійснений пуск ракети «РН»- 
«Зеніт-3SL». Був виведений на орбіту космічний апарат «Ga-
laxy IIIC». 24 жовтня 2002 року Верховна Рада України прий-
няла Третю Загальнодержавну (Національну) космічну прог-
раму України на 2003-2007 роки. А 20 грудня 2002 р. конвер-
сійна ракета-носій «Дніпро» вивела на орбіту шість космічних 
апаратів закордонних замовників. 

Космічну діяльність України в 2003-2017 роках легко прос-
тежити по численній інформації інших авторів, (читач може 
самостійно найти необхідну інформацію). Як бачимо, внесок 
українських вчених у розвиток світової космонавтики є досить 
солідним і багатим.  

Висновок. Українці - талановита нація і цей перелік тому 
доказ. Шкода, що в останні роки у космічній науці нас випере-
дила навіть Польща, яка встановлює свої прилади на космічні 
апарати в інших країнах. А ми перетворились на «космічного 
перевізника».  
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Реальне  життя  космонавтики 
Будь-яка нова велика справа завжди пов’язана 
із ризиком, невдачами та втратами. Космонав-
тики це стосується повною мірою, бо під час 
наземних випробувань комплексно відтворити 
умови космічного польоту просто неможливо. 
Навіть перед польотні тренування можуть бути 
небезпечними для життя космонавтів. Ще у бе-
резні 1961 р., незадовго до польоту Ю.Гагаріна, 
під час тренування загинув наймолодший учас-
ник першого загону радянських космонавтів – 

24-річний харків’янин Валентин Бондаренко. У 1967 році на 
завершальній фазі польоту космічного корабля «Союз» загинув 
льотчик-космонавт В.М.Комаров. Цього ж року під час старту 
космічного корабля «Аполлон» згоріли у пожежі троє американ-
ських космонавтів. У 1971 р. через розгерметизацію спускового 
апарату космос забрав життя космонавтів: Г.Добровольського, 
В.Волкова та В.Пацаєва. Загибеллю екіпажів також завершили-
ся в 1986 та в 2003 роках два запуски американських «косміч-
них човнів» – кораблів «Челенжер» та «Колумбія». 

Ці трагічні випадки однак не тільки не зупиняли розвиток 
космонавтики, але навпаки змушували шукати нові, більш без-
печні технічні рішення, які підвищували надійність пілотованих 
космічних кораблів, а також вплинули на розвиток співробіт-
ництва космічних держав у багатьох напрямках – від суто тех-
нологічних до військових і політичних. 

***** 
Пояснення. Радянська програма висадки людини 
на Місяці, на відміну від американської, зазнала 
невдачі тому, що надважка ракета «Н-1» проек-
тувалася С.Корольовим не для місячної, а для 
марсіанської експедиції. Ще в 1930-ті роки Коро-
льов захопився мрією про політ на Марс. На по-
чатку 1960-х радянські вчені під його керівницт-
вом розробили детальний проект 500 тн. важко-

го марсіанського корабля, частини якого виводилися на земну 
орбіту саме ракетою «Н-1». Але політичне рішення М.Хрущо-
ва про участь СРСР в «місячній гонці» з Америкою та термі-
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нова переробка марсіанської ракети «Н-1» під «місячний» 
проект, на жаль, зірвали задуми Корольова дістатися Марса 
вже у 1970-ті роки ХХ століття. 

***** 
Космонавти українського походження. 

До цього списку включено космонавтів (аст-
ронавтів), які мають зв'язок з Україною, на-
родилися (мають родині корені), проживали 
або здобували освіту в Україні: 
 Каденюк Леонід Костянтинович - перший 
космонавт України, нар. 28 січня 1951 в селі 
Клішківці, Чернівецькій обл. В серпні 1976 р. 
був відібраний до загону радянських космо-

навтів у групу багаторазової космічної системи «Буран». У пері-
од 1990–1992 р. по повній програмі пройшов підготовку як ко-
мандир транспортного корабля «Союз-ТМ». Під час підготовки 
до космічних польотів та в процесі випробувальної роботи про-
йшов унікальні інженерну і льотну підготовки. При цьому вив-
чив космічні кораблі «Союз», «Союз-ТМ», БТКК «Буран», орбі-
тальну станцію «Салют», частково орбітальний комплекс 
«Мир» та американський БТКК «Space Shuttle». В 1995 році 
відібраний в групу космонавтів Національного космічного 
агентства України. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 р. 
здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія». 
Під час польоту виконував біологічні експерименти спільних 
українсько-американських дослідів з рослинами. Народний 
депутат України 4-го скликання, Народний Посол України, Ге-
рой України. Каденюк Л. К. - генерал-майор Збройних Сил 
України, заступник Генерального інспектора генеральної вій-
ськової інспекції при Президентові України з питань авіації і 
космонавтики.  

 Адамчук Надія Іванівна співробітник інституту мікро-
біології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України - у 
1996 р. включена до складу групи космонавтів України для 
проходження підготовки польотів на кораблях системи Спейс 
Шаттл.  У листопаді 1996 року прибула в США для проходжен-
ня передполітної підготовки, але не пройшовши відбір через 
медичні показники, була вимушена перервати підготовку і 
повернутись в Україну. У космос не літала.  
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Уродженці України: 
 Арцебарський Анатолій (9 вересня 
1956, смт Просяна Покровський район 
Дніпропетровська область), політ – «Союз 
ТМ - 12», 1991 р. 
 Береговий Георгій (15 квітня 1921, с. 
Федорівка, Карлівський район, Полтавська 

область). Політ – «Союз-3», 1968 р.; 
 Бондаренко Валентин, (16 лютого 1937, м. Харків) був 

зарахований до першого загону радянських космонавтів, ми 
про нього вже розповідали. 

 Васютін Володимир (8 березня 1952, м. Харків). По-
літ -  «Союз Т-14», 1985 р. 

 Волк Ігор Петрович (12 квітня 1937, м. Зміїв, Харківсь-
ка область). Політ  – «Союз Т-12», 1984 р.  

 Волков Олександр (27 травня 1948, м. Горлівка, До-
нецька обл). У 1970 році закінчив Харківське вище військове 
авіаційне училище льотчиків імені С. І. Гріцевця. Перший політ 
– «Союз Т-14», 1985 р., другий політ з 26 листопада 1988 – по 
27 квітня 1989 року разом із С. Крикалевим і Жан-Лу Кретьеном 
на КК «Союз ТМ-7» й орбітальній науковій станції «Мир» три-
валістю 151 доба 11 год. 10 хв. Третій - «Союз ТМ-13», 1992 р. 

 Волков Сергій (1 квітня 1973, Чугуїв, Харківська обл.). 
Політ – «Союз ТМА-12», 2007 р., «Союз ТМА-02М», 2011 р., 
«Союз TMA-18M», 2015 р. 

 Гідзенко Юрій (26 березня 1962, с. Єланець, Микола-
ївська обл. У 1983 закінчив Харківське вище військове авіацій-
не училище льотчиків імені С. І. Гріцевця. Політ – «Союз ТМ-
22», 1996 р. 

 Добровольський Георгій (1 червня 1928, м. Одеса). У 
1950 році закінчив Чугуївське військове льотне училище, політ 
– «Союз-11», 1971 р. 

 Жолобов Віталій Михайлович (18 червня 1937 року с. 
Стара Збур'ївка Голопристанський район, Херсонська область. 
(«Союз-21», 1976 р.) Після завершення кар'єри космонавта 
працював помічником генерального директора науково-вироб-
ничого об'єднання «Маяк» у м. Києві; з 1996 р. працює заступ-
ником генерального директора Національного космічного 
агентства України у м. Києві; з 2002 року Президент Аерокос- 
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мічного товариства України.  
 Кизим Леонід (5 серпня 1941, м. Лиман, Донецька 

область). Протягом 1958-1963 р. навчався у Чернігівське вище 
військове авіаційне училище льотчиків. Політ – «Союз Т-3», 
1980 р., «Союз Т-10», 1984 р., «Союз Т-15», 1986 р. 

 Левченко Анатолій (21 травня 1941, с. Основинці, 
Краснокутський район, Харківська область. У 1959 році став 
курсантом Кременчуцького вищого військового авіаційного 
училища льотчиків. У зв'язку з перепрофілюванням училища, 
його перевели до Вищого військового авіаційного училища 
льотчиків, закінчив в 1964 році. Політ  – «Союз ТМ-4», 1987 р. 

 Ляхов Володимир (20 липня 1941, м. Антрацит Воро-
шиловградська (Луганська) обл.). Закінчив Харківське вище 
військове авіаційне училище льотчиків імені С. І. Гріцевця. 
Політ - «Союз-32», 1979 р., «Союз Т-9», 1983 р., «Союз ТМ-6», 
1988 р. 

 Маленченко Юрій (22 грудня 1961, м. Світловодськ, 
Кіровоградська область). Політ – «Союз ТМ- 19», 1994 р. 

 Онуфрієнко Юрій (6 лютого 1961, Рясне, Харківська 
область). Політ – «Союз ТМ-23», 1996 р. 

 Попов Леонід (31 серпня 1945, м. Олександрія Кіро-
воградська область). У 1968 році закінчив Чернігівське вище 
військове училище льотчиків з дипломом «льотчик-інженер». 
Політ – «Союз -35», 1980 р., «Союз-40», 1981 р., «Союз Т-7», 
1982 р. 

 Попович Павло (5 жовтня 1930, м. Узин, Київська обл. 
Першим серед українців, які побували в космосі (став космона-
втом № 4 у СРСР і № 8 у світі). Літав на кораблях «Восток-4» у 
1962 р. та «Союз-14» у 1974 р. 

 Кожна нація має, або принаймні мріє мати, крім «внутрі-
шніх» героїв, ще й таких, які вийшли на загальносвітову арену, 
яких знають поза межами національного «ареалу». Це люди, 
яких народи, делегуючи у золоту скарбницю людства, зали-
шають своєю візитною карткою. Українці ж чомусь мало згаду-
ють про те, що саме їхня людина однією з перших перетнула 
межу неба і побувала у космосі. Це був простий хлопець із 
Київської області - Павло Попович. Двічі нашому землякові 
доводилося виходити на орбіту, несучи своє національне «Я» 
ближче до зірок. Своїх героїв треба пам’ятати. 
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Ми  вам розповідали, як було перевірено близько десяти 
тисяч льотчиків-винущувачів, із них відібрано дві з половиною 
тисячі, а вже потім вибрали лише 20 чоловік, яких і забрали до 
Москви. Із 20 кандидатів  визначили «чудову шістку» майбутніх 
космонавтів: Гагарін, Титов, Ніколаєв, Биковський, Карташов 
(пізніше його замінили на Мелінбурга) і Попович. До речі, Толя 
Карташов нині живе у Києві, а службу завершив на заводі імені 
Антонова льотчиком-випробовувачем. 

П.Поповича готували до першого польоту на рівні з Юрою 
Гагаріним. Правда, Попович з Ніколаєвим знали, що першими 
не полетимо. Піонером у штурмі космосі за тодішньою політи-
кою КПСР мусив бути росіянин. С.П. Корольов сказав: «Пер-
шими полетять Гагарін і Титов, а ви, хлопці, уособлюватимете 
дружбу народів - українець і чуваш, тож будете наступними». 

 Циблієв Василь (20 лютого 1954 року, село Оріхівка, 
Кримська область (нині АР Крим)). У 1975 закінчив Харківське 
вище військове авіаційне училище льотчиків імені С.Гріцевця. 
Політ – «Союз ТМ-17, 1994 р. 

 Шонін Георгій (3 серпня 1935, м. Ровеньки, Луганська 
область). Дитинство провів на Одещині у м. Балта. Вступив до 
Одеської спецшколи ВПС, але після її розформування закінчив 
Єйське військово-морське ордена Леніна авіаційне училище. 
Політ на «Союз-6», 1969 р. 

 Гермашевський Мирослав (народ. 15 вересня 1941 в 
с. Липини, на території нинішнього Березнівського району на 
Рівненщині) перший й єдиний польський космонавт. Герой Ра-
дянського Союзу (1978). Генерал. Відправився в космос 27 чер-
вня 1978 року на радянському кораблі «Союз-30». У космосі він 
провів 7 днів, 22 год. 2 хв.  Цікавий, але дуже неприємний 
момент їж життя польського космонавта. 26 березня 1943 
уночі на с. Липини на Рівненщині де проживала родина Герма-
шевських напали озброєні люди під командуванням героя УПА  
Івана Литвинчука по кличці «Дубовий». Почалася дика різанина 
селян. В ту ніч було убито 179 чоловік, у тому числі 51 дитина. 
Серед загиблих - 174 поляка, 4 єврея й 1 російська жінка. Стра-
шно те, що ту ніч від рук УПА ледь не загинув майбутній космо-
навт Польщі Мирослав Гермашевский. Хлопчику було 2 роки, 
його родина приїхала в с. Липники на самому початку 1943 р., 
сподіваючись укритися від братовбивчої війни на Волині в 
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період бандерівського руху. Біженцям Гермашевським дав при-
тулок у своєму будинку місцевий поляк Якуб Варумзер. Про це 
довідались бійці УПА і спалили будинок, а Я.Варумзеру відру-
бали голову. Діда Мирослава Гермашевского вбили 7 ударами 
багнета. Мати схопила 2-літнього Мирослава й побігла по полю 
убік  лісу. Бійці УПА стали стріляти вслід, вона впала й знепри-
томніла  від страху. Вони вирішили, що вбили її і не пішли пе-
реконуватись. Ранком батько зі старшим братом кинулися шу-
кати жінку і маленького Мирка. Усе поле було засіяно трупами. 
Зненацька брат почув стогін пораненої жінки і поруч побачив у 
снігу чорний згорток й у ньому - дитина, що не подавала ознак 
життя. Спочатку порахували, що хлопчик Мирослав змерзнув. 
Згорток принесли в село, сталі відігрівати. Зненацька дитина 
заворушилася й відкрила очі. Мирослав вижив, пройшли роки і 
він став першим польським космонавтом. 

Астронавти українського походження 
(США і Канада). Є нащадки українців і се-
ред  загону  астронавтів  США  та  Канади:  
 Американська жінка-астронавт Гайдемарі 
(Гайді-Марія) Стефанишин-Пайпер, батько 
якої – родом із містечка Новий Яричів на 
Львівщині.  Полетіла  в  космос  у 2006  році. 

 Американський астронавт Брюс Едвард Мельник 
(5.12.1949, Нью-Йорк, США). Батьки - вихідці з України. Прий-
нятий до групи астронавтів 1987 року. Побував у космосі 6-10 
жовтня 1990 (місія STS-41) і 7-16 травня 1992 (місія STS-49) 
року. Провів у космосі понад 300 годин. 

 Американський астронавт Керол Бобко, батьки якого 
походять із родини українських емігрантів. Тричі літав у космос 
(уперше як пілот 4-9 квітня 1983 року (STS-6), 12-19 квітня 1985 
(STS-51-D) і 2-7 жовтня 1985 року (STS-51-J) - як командир). 

 Одна з найпопулярніших астронавтів у світі Джудіт 
Рєзнік, (5.04.1949, Акрон, Огайо), батьки – вихідці з України, 
загинула 28 січня 1986 р. під час старту космічного корабля 
«Челленджер».  

 Перша канадська жінка-астронавт Роберта Лінн Бон-
дар (Онтаріо, Канада), яка народилася в родині етнічних 
українців родом із м. Городенка Івано-Франківської області. 22-
30 січня 1992 року побувала у космосі. 
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Пов'язані з Україною: 
 Атьков Олег у 1966 році закінчив Херсо-
нську середню школу № 20, як космонавт-
дослідник КК «Союз Т-10» 8 лютого 1984 р. 
Повернувся на Землю через 236 діб 22 год. 
2 жовтня 1984 р. на  борту  КК «Союз Т-11».  
 Горбатко Віктор у 1953 році закінчив 8-
му військову авіаційну школу початкового 

навчання льотчиків у місті Павлоград Дніпропетровської обл. 
Перший космічний політ зробив 12-17 жовтня 1969 р. на кос-
мічному кораблі «Союз-7», другий - у лютому 1977 р. на кос-
мічному кораблі «Союз-24», третій - липні 1980 р. на космічних 
кораблях «Союз-36 та 37» й орбітальної станції «Салют-6». 

 Климук Петро у 1959 р. вступив до школи початкового 
навчання льотчиків у Кременчуці. Через перепрофілювання 
школи у 1960 р, був переведений у Чернігівське вище військове 
авіаційне училище льотчиків імені Ленінського комсомолу (1964 
закінчив училище з відзнакою). Перший політ 18 по 26 грудня 
1973 р. на «Союз-13», другий  24 травня - 26 липня 1975 року 
на «Союз-18», третій  27 червня - 5 липня 1978 на «Союз-30». 

 Кононенко Олег у 1988 році закінчив Харківський авіа-
ційний інститут ім. М.Жуковського. 473-й космонавт світу, 102-й 
космонавт РФ. Тричі був у космосі: 8 квітня 2008 р.; 21 грудня 
2011 р.; 23 липня 2015 р. 

 Манаров Муса. Дитинство провів у різних містах за 
місцем військової служби батька, в тому числі в селищі Кле-
вань біля Рівного, у Харкові. Двічі був у космосі: з 21 грудня 
1987 по 21 грудня 1988 р.; з 2 грудня 1990 по 26 травня 1991 р.  

 Романенко Юрій  у 1966 на відмінно закінчив Чернігів-
ське вище військове авіаційне училище льотчиків, де залиши-
вся працювати інструктором до 1970 року. Тричі був у космосі 
командиром «Союз-26», «Союз-27», «Союз-38», «Союз ТМ-2», 
«Союз ТМ-3», орбітальних станцій «Салют-6» і «Мир». 

 Скрипочка Олег. Народився у сім'ї військовослужбо-
вця. Певний час навчався у школі у м. Запоріжжя. Перший по-
літ 8 жовтня 2010; другий - 18 березня 2016 року. 

 Філіпченко Анатолій у 1950 році закінчив Чугуївське 
(Харківське) військове авіаційне училище льотчиків. Двічі був у 
космосі: 12-17 жовтня 1969 та 2-8 грудня 1974 року.  
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Інтернет  інформація,  примітки  та  
посилання.  

 

1). Інтернет: 
http://dovidka.biz.ua        
http://short.media/health/shkidlivi 
http://senfil.net/index.php?newsid=75 
http://cikavi-fakty.com.ua/cikavi-fakti-z-biologi%D1%97/ 
https://familytimes.com.ua/dity-i-shkola/obdarovani-dity 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/11/8491 
http://h.ua/story/2728 
http://litakcent.com/2010/09/10/i-heniji-buly-malymy 
http://tvoemisto.tv/news/10_vidomyh_ukraintsiv_pro_uspih 
http://dovidka.biz.ua/vidomi-ukrayinski-pismenniki 
http://ua.igotoworld.com/ua/article 
http://faqukrs.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/53818 
http://ycilka.net/tvir.php?id=880#ixzz4RscgOuT0 
http://iknigi.net/avtor-valentina-sklyarenko/ 
http://edufuture.biz/index.php 
сайт http://www.sunart.kiev.ua/ та передача "Шукачі" 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/ 
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/ 
http://www.day.kiev.ua/290619?idsource 
http://www.bagnet.org/news/tech/161320 
http://www.bazarmedia.info/index.php/ 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf 
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z24.01.12.shtml 
 

2). Фото  з  сайтів:  
http://www.nkau.gov.ua/ http://oda.zt.gov.ua/ 
http://tyzhden.ua/Publication/3803 http://krasnews.at.ua/ 
http://www.nkau.gov.ua/ http://cosmosmuseum.info/ 
http://museum.cult.gov.ua/ http://orbiter-forum.com/  та інші. 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/HronolU/ 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/HronolU/ 
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z25.05.12.shtml 
http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=25631&mainlang 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU/ 

http://senfil.net/index.php?newsid=75
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http://www.crist-kru.eu/contentdownload/presentation/CRIST 
http://www.bagnet.org/news/tech/161320 
http://www.bazarmedia.info/index.php/ 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/Articles/ 
http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU/ 
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z24.01.12.shtml 
http://kpi.ua/ww2-katiusha#sthash.j28EQAIm.dpuf 
www.region.in.ua/elisavet/ (Кропивницький веб-ресурс)  
www.novokozachin.at.ua (Останній дзвоник на Петрівській) 
http://eneco-tour.com.ua легенди та історії Острозького краю  
http://library.kr.ua/kray/shlakhovoy/eky.html (портал Кіровоград-
ської ОУНБ імені Чижевського). 

 

3). Посилання:   
1. Аблеев С.Р. Концепция космической эволюции человека и 
ее философские основания. http://www.roerich.com/  
2. Альбом: Сто лет отечественного самолетостроения в фотог-
рафиях / Идея и составление С. Г. Кривова. – К.: Издатель 
ОАО „Украинский НИИ авиационной технологии” (УкрНИИАТ), 
2010. – 160 с. 
3. Антропогенез (№ 1). http://biology.home.nov.ru/antrop.htm 
4. Антропогенез с точки зрения эзотерической науки: исходные 
положения и следствия. http://agni3.narod.ru/AbAntropogen.htm 
5. Баженов А., «Одни лишь факты» // Наука и жизнь № 12. 1988  
6. Білецький В. С. Українська національна еліта XVII–XVIII ст.:   
Коорд.бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — 
Київ, 2003–2016. 
7. Босько В. Космонавтика і наші земляки: // Народне слово. - 
2011. - 3 листопада. - С. 8, 9:  
8. Викторов Б., «Возвращение имени»//Наука и жизнь. — 1988 
г. — № 5  
9. Вишняцький Л.Б. Історія однієї випадковості або походження 
людини (час збирати каміння 1999).  http://stratum.ant.md/ 
10. Глушко А. Опровергать факты нельзя: // Техника молодежи. 
- 2000. - июль. - С. 10-13. 
11. Голованов Я. Лжеотец «Катюши» // Огонёк.1988. № 50.  
12. Глушко О.В., Мовчан О.М.. Лангемак Георгій Еріхович //   
Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій  
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(голова) та інші.  
13. Глушко А. «Валентин Глушко глазами сына» // Личности 
России. - 2008. - №2. - С. 94-115. 
14. Глушко О. Хто посадив автора «Катюші» Г.Е. Лангемака: // 
Кіровоградська правда. - 2007. - 10 липня. - С. 3. 
15. Грінченко Б.Д.; Левчик Н.В. // Енциклопедія сучасної Украї-
ни: у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. 
16. До 500-річчя з дня смерті Юрія Дрогобича // Київ. Старови-
на. 1994. №3 
17. Енциклопедія «Круглосвет». http://www.krugosvet.ru/articles/ 
18. Енциклопедія авіації та космонавтики. – М., 1992. 
19. Екіпаж корабля «Союз ТМА-19М» успішно повернувся на 
Землю // Роскосмос. — 08.06.2016. 
20. Ємченко О. Геній в обмотках, або «Я не жилець на цьому 
світі…» «Урядовий кур’єр», 1997, 21 червня;  
21. Завалішин А.П., Даценко А.В. «Кондратюк Ю. (О. Г. Шаргей) 
— основоположник космонавтики. — К., 1997;  
22. Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 
2009.  Т. 6 : Ла - Мі. - С. 38.  
23. Концепция космической эволюции человека и ее философ-
ские основания. http://www.roerich.com/aipe/russian/konc_k_e. 
24. Космос і Україна. – К., 2001. 
25. Кревецький Іван. Прогностик Юрія Дрогобича – наша найс-
тарша печатна книжка. Галичанин// Нова Зоря. – 1932.– Ч. 32. 
26. Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН 
України. — К., 2003–2016.  
27. Малышевский И. Под чужим именем. «Зеркало недели», 
2002, 23 февраля — 1 марта, № 7. 
28. Ніколаєнко Л. Сяйво згаслої зорі. «Голос України», 1997, 21 
червня.  
29. Оберемко В. Человек, который родился вовремя: [невідомі 
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Рекомендуємо  для  читання 
Карпов В.Е., Дудник Н.А. Наука 
совершенствования. Науково-
популярне  видання  на  рос. мові. 
Цінності - це духовні й матеріаль-
ні феномени, що мають особисті-
сний зміст та є мотивом діяльно-
сті. Вивчення протиріч між ціннос-
тями поколінь та виявлення цінно-
стей у різних соціальних груп, 
етнічна культура національного 
меншинства в Україні. Сім’я і роз-
лучення, сексуальне виховання 
підлітків, ось про що розповідає 
книга. Кіровоград. 2008. 440 с. 

***** 
Карпов В., Дудник Н. Непосред-
ственное познание. Науково-
популярне видання на рос. мові. 
Людина може пізнавати світ у 2-х 
основних формах: за допомогою 
почуттєвого сприйняття, конструю-
ючи у своїй свідомості систему об-
разів і за допомогою абстрактного 
мислення, конструюючи у своїй 
свідомості систему понять. А ще 
ви прочитаєте про геніальність і 
спадкову дегенерацію, тайні това-
риства та засоби впливу. Код. 
Кіровоград. 2008. 464 с. 

***** 
Представляємо три науково-популярні книги для сучасної мо-
лоді на рос. мові. 1). Карпов В.Є., Карпов А.В. Скромно о не-
скромном. Кіровоград. 2009. 412 с. 2). Карпов В.Є., Карпов А. 
Межличностные секреты. Кіровоград. 2010. 508 с. 3) Карпов 
В.Є., Плаксієнко Л. Психология брака. Кіровоград. 2011. 508 с. 
Книги охоплюють проблеми морально-психологічних орієнтирів 
удосконалення особистості, міжособистісних відносин на суча- 
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сному етапі з урахуванням  конкретної специфіки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ціль книг відверто поговорити без вульгарності про сексуальні 
питання між чоловіком та жінкою з обліком глибокого психоло-
гического аналізу шлюбних відносин. 

***** 
Дві книги на укр. мові. 1). Карпов В.Є. Біля витоків козацтва. 
м. Кіровоград 2011. 704 с. 2). Карпов В.Є. Козацькому роду 
нема переводу. Кіровоград 2012. 492 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги-дослідження історіографії козацького руху Єлисавет-
града - Кіровограда з метою створення ефективного механізму 
взаємодії органів державної влади та козацьких громадських 
організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, господар-
ських, культурних традицій Українського козацтва та сприяння 
громадській злагоді в суспільстві.  
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Чотири книги на суспільно-політичну тему (на російській мові):  
1). Карпов В.Є., Дуднік М.О. Мораль переходного периода. 
Кіровоград. 2009. 464 с. 2). Карпов В.Є., Горбенко О.В. В ожи-
дании выстрела Авроры. Кіровоград 2012. 556 с. 3). В.Карпов 
Разорванная Украина. Кіровоград 2015. 516 с. 4). Карпов В.Е. 
Украина: скрытая угроза. Кропивницький 2017. 492 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Боже, як переколошматило й «перекоси-
ло» Україну, за якісь 25-26 років, усе пе-
ревернулося з ніг на голову. Ви не  заду-
мувалися, чому українська влада увесь 
час намагається обікрасти власний народ 
і збрехати. При владі брешуть всі кому не 
лінь, брешуть щоб добратися до кормуш-
ки, а далі – красти. Це стає їхньою нор-
мою життя. Народ утомився так жити, 
наступив критичний момент для всіх га-
лузей влади і політичних партій – взагалі. 

***** 
Дві книги науково-суспільного видання з космологічної 

теорії утворення людства (на укр. мові). Про все, що тримають 
за грифом «секретно» і звучить, як альманах «за лінією можли-
вого». Тайна попередніх світів, архітектора Космосу, таємнича 
планета Нібіру яка здатна закрити від Землі Сонце та перевер-
нути нашу планету на 180 градусів. Далі про штучний експери-
мент над людством та багато цікавого іншого. Карпов В. Є. 
Акценти сивої давнини. 1 том, Кіровоград 2014. 528 с. та 2 
том, Кіровоград 2014. 464 с. Видавництво «КОД». 
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***** 
Цікава книга Карпова В.Є. В пошуках істини (укр. мова). 

Кіровоград. 2014. 534 с. Повторна анексія Криму та початок 
війни на Сході України. Як і чому це відбувається? В Україні на 
мільйонах людей й досі проводять дивовижний експеримент по 
промиванню голів. Населення України піддають масованій пси-
хологічній атаці із усіх каналів ТV та СМІ. Тільки 10-15% людей, 
що потрапили в умови тотальної неправди, можуть зберегти 
здоровий глузд  і  відрізняти чорне від білого. Настав час лю-
дям пізнавати правду. 

***** 

 
Дві науково-популярні книги на рос. мові, Валентина та 

Антона Карпових: Запрещенная правда (мифы и реальность 
Третьего рейха). Кіровоград 2013. 391 с. Право на правду 
(мифы и реальность Третьего рейха) м. Кіровоград 2013. 381 с.  
Вони були написані на передодні визволення України від 
німецько-фашистських загарбників в 2013 р., про окультизм і 
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расові теорії влади німецькому народу період Другої світової 
війни. Перша книга розповість Вам правду: про предків й юність 
Гітлера, про історичні паралелі в історії, про те, як у ті часи 
німецька містика досягла небувалих висот.  

Друга книга: Правда про сучасні легенди та таємні бази 
вермахту на островах Льодовитого океану й в Антарктиді, про 
спроби німецьких учених створити «літаючі тарілки», польоти у 
космос та навіть контакти із інопланетянами. Є факти, які тре-
ба ще перевіряти. Однак, прочитавши ці книги, ви безсумнівно 
поповните свої знання про фантастичні амбіції одного із самих 
загадкових, політичних режимів у світовій історії й про реальні, 
воістину дивні досягнення німецьких учених середини XX ст.  

***** 
Дві книги на українській мові: В.Карпов 
Подорож у часі. Кіровоград 2015. 736 с. 
та Центр України: читач як свідок. 
Кропивницький 2016. 804 с. Кожна лю-
дина завжди з великою любов'ю і душе-
вним трепетом згадує те місце, де вона 
народилася, де промайнуло її босоноге 
дитинство з дивосвітом-казкою у затиш-
ній батьківській оселі. Коли скласти ма-
ленькі батьківщини кожного з нас, то 

вийде наша велика  держава Україна. 
Славну історію  має Кіровоградський 
край як центр України. Численні  пам’я-
тники, вулиці й будинки переносять 
нашу уяву в ті далекі часи «сивої» дав-
нини. Багато видатних людей «подару- 
вав» наш край – світові. Колесо історії 
не стоїть на місці  і вже сьогодні ми ста-
ємо учасниками пам’ятних подій сучас-
ності. Без пам’яті про минуле – немає 
майбутнього. Автор не ставить перед  

собою завдання відгадати всі таємниці Єлисаветграда–Кірово-
града-Кропивницького. Він надає мало відому інформацію, 
дбайливо визбираних про події, людей, книги й архіви, все 
цікаве про своє місто з центральної частини України.  
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