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Мета презентації продемонструвати 

розвиток української науки в ХХст., зокрема 

досягнення радянського вченого і 

конструктора у галузі ракетобудування й 

космонавтики, випускника НТУУ «КПІ» 

Корольова  Сергія Павловича 



Сергій Павлович КОРОЛЬОВ – 

радянський учений і 

конструктор у галузі 

ракетобудування й 

космонавтики, головний 

конструктор перших ракет-

носіїв, штучних супутників 

Землі, пілотованих космічних 

кораблів, основоположник 

практичної космонавтики, 

академік АН СРСР (1958), член 

президії АН СРСР (1960-1966), 

двічі Герой Соціалістичної 

Праці (1956, 1961).  

1907 - 1966 



У 1924 роцi одержав 

середню освіту, 

закiнчивши Будiвельну 

профшколу мiста Одеси.  

Спроектував свiй перший 

планер. Вступив у 

Київський полiтехнiчний 

iнститут. 



У 1931 роцi разом з Ф.А. Цандером органiзував одну з 

перших у країнi ракетних органiзацiй - групу вивчення 

реактивного руху (ГИРД) при Центральнiй радi 

Осоавіахіму (пiзнiше ДОСААФ). Керував будiвництвом i 

польотними випробуваннями ракет, розробляв проект 

ракетоплана. 



У 1938 роцi був репресований i 

засуджений на тривалий термiн 

вироку. Початок термiну вiдбуває на 

Колимi, а в роки Великої Вiтчизняної 

вiйни бере участь у створеннi лiтака 

Ту-2 у московському КБ при ЦКБ 

НКВД у групi А.Н. Туполева.  



У 1954 роцi звернувся з листом у ЦК КПРС iз пропозицiєю про 

створення i запуск штучного супутника Землi. 

А вже в 1955 роцi керував розробкою перших зразкiв космiчних 

лiтальних апаратiв. Брав участь у будiвництвi наземних iспитових 

служб космодрому Байконур як один з його "замовникiв". 



У 1957 роцi 4 жовтня керував запуском 

першого у свiтi штучного супутника Землi. 

Визнаний гiдним Ленiнської премiї.  



У 1961 роцi 12 квiтня керував першим в iсторiї 

польотом людини в космос.  

Корабель Юрiя Гагарiна зробив один виток 

навколо планети й успiшно повернувся на Землю. 



Сергiй Павлович Корольов помер на 

шiстдесятому роцi життя 14 сiчня 1966 

року. Урна з його порохом установлена на 

Червонiй площi в Кремлiвськiй стiнi.  



На території НТУУ «КПІ» встановлено 

монумент, в честь видатного вченого, який був 

колишнім випускником українського вишу. 



Висновки 

 
В ХХст Україна займала провідне місце  розвитку науки і 

освіти. В цей період вона мала безліч вчених, які розвивали 

як  і науку, так і освіту. Протягом цього часу було багато 

чинників, які впливали на розвиток суспільства в цілому. Ці 

події впливали на час процвітання науки. Проте ХХ нам 

принесло величезну кількість відкриттів, нових імен тощо. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


