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1. Передмова
Посібник містить розробку позакласного заходу, присвяченого 

50-річчю першого польоту людини в космос, який відбувся завдяки 
наполегливій праці українських конструкторів різних поколінь, та методичні 
рекомендації щодо використання методу проектів у навчальній та 
позакласній діяльності.

Розробка надає інформацію про творчий та життєвий шлях космонавтів та 
конструкторів ракетно-космічної техніки.

Життя геніального конструктора ракетно-космічної техніки Сергія 
Корольова, який народився у м. Житомир, -  це втілення мрії багатьох 
поколінь людей підкорити космос.

Серед конструкторів ракетно-космічної техніки можна виділити ім’я 
Володимира Челомея, дитинство та юність якого пройшли в Полтаві та 
Києві.

Вагомий внесок у розвиток ракетобудування, особливо реактивних 
двигунів, зробив Валентин Глушко з Одеси -  конструктор першого у світі 
проекту ракетного літального апарату для польоту людини.

Нащадок козацького роду з Полтавщини Олександр Засядько 
сконструював ракети, які під час запуску досягли значної на той час відстані 
-2 6 7 0  м.

Юрій Кондратюк з Полтавщини запропонував схему польоту на Місяць. 
Книга Ю. Кондратюка «Завоювання міжпланетних просторів» вражає учених 
усього світу сміливістю та оригінальністю думки.

Перший космонавт України -  Леонід Каденюк, уродженець с. Кпішківці, 
Хотинського району. Чернігівської області.

На захід було запрошено легендарного льотчика-випробувача Волохова 
Григорія Опанасовича. Народився Григорій Опанасович у с. Засилля, 
Недригайлівського району 1935р. Батько з першого дня війни був на фронті. 
Мати залишилася з чотирма дітьми на руках. У роки війни багато горя 
довелося пережити сім’ї: холод, недоїдання, страшні картини побиття, 
приниження людей. Після звільнення села маленький Гриша пішов до школи, 
закінчив 8 класів, намагався вступити до авіаційної школи м. Харків, але 
школу розформували, і йому довелося повернутися додому. Але мрії літати 
не покидали юнака, і після закінчення десятирічки він вступив до авіаційного 
училища у м. Чкалов. Після навчання в училищі був направлений на роботу в 
державний Червонопрапорний ордена Леніна льотно-випробувальний 
інститут військово-повітряних сил СРСР. Роботі льотчика Григорій 
Опанасович присвятив 30 років, за цей час освоїв 59 типів літаків та їх 
модифікацій, здійснив 146 різних видів випробувань. Григорій Опанасович 
проходив льотну підготовку разом з Ю. Гагаріним та іншими космонавтами.

Значний внесок у створення перших космічних апаратів зробили 
українські конструктори, що відображено в другій частині посібника.

З метою розширення знань про розвиток космонавтики та професійної 
орієнтації учнів було проведено тренувальний конкурс «Кращий пілот 
космічного корабля».
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Таким чином, захід пробуджує інтерес учнів до предмета, бажання творчо 
виявити себе, розвиває пізнавальні та творчі здібності школярів, формує 
вміння та навички пошукової роботи як під керівництвом учителя так і під 
час самостійного виконання завдання. Учні поглиблюють свої знання про 
космос, переконуються, що космонавтика -  це одна із галузей науки й 
техніки, куди постійно вкладаються людські знання, що подальший розвиток 
космонавтики сприяє злету інтелектуальної та матеріальної могутності 
людства.



2. Організаційно-рольовий проект тематичного заходу: 
«Всесвітній День Авіації і Космонавтики».

Кругляк Л.Г. -  учитель фізики 
Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа 
І-ПІ ступенів №6, м. Суми, 
Сумської області.

Мета: ознайомити учнів з історією Всесвітнього дня авіації і 
'  космонавтики;

розширити знання учнів про космос, фізичні основи польоту; 
розвивати творчі здібності школярів, їхнє мислення; 
виховувати інтерес до пізнання космічних просторів.

Етапи роботи над проектом

• Пошуковий (визначення теми, мети проекту, пошук інформації").
• Аналітичний (аналіз інформації, пошук нової інформації, планування 

роботи).
• Практичний (виконання запланованих дій).
• Презентаційний (підготовка та проведення презентації).
• Контрольний (аналіз результату виконання проекту та оцінка якості 

проекту).

План проекту
• Організаційний момент, створення груп для опрацювання пошукового 

матеріалу, призначення консультантів груп.
• Визначення джерел інформації, засобів збору інформації.
• Обговорення засобів презентації.
• Установлення критеріїв оцінки результату проекту.

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.
Учитель: корегує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

Джерела інформації:
• довідкова література;
• науково-популярна література;
• інтернет;
• фото та відео матеріали;
• архівні документи;
• розповіді очевидців.
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Всесвітній День Авіації і Космонавтики

Кругляк Л.Г., учитель фізики

Запрошені: Волохов Г. О., пілот-випробувач, методист інформаційно -  
методичного центру Ткаченко В.М., директор КУСЗОШ № 6 
Новик Л.В., заступник директора Феденко І.Б., учні 11 класу.

Обладнання: портрети космонавтів та українських вчених, виставка газет 
та малюнків учнів, магнітофон, записи космічних мелодій, 
мультимедійний проектор.

Хід заходу:

2.1. Організаційна частина.
1. Оголошення теми.
2. Привітання учасників заходу.

Звернення Волохова Григорія Опанасовича до учнів зі словами вітання 
та розповіді про цікаві факти із життя першого космонавта 
Ю. Гагаріна, з яким Григорій Опанасович виконував підготовку до 
космічних польотів.

3. Слово учасникам пошукових груп.
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2.2. Історія свята «Всесвітній День Авіації і Космонавтики».
Пошукову роботу презентує учениця 8-А класу Штанько А.

До космічних ви висот 
Прагнете щодня,
Поважає вас народ.
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок 
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер 
В цей зірковий час.

Музичний супровід ( космічна мелодія).
12 квітня вважається Всесвітнім днем авіації та космонавтики. Це свято 

відзначається на честь першого польоту в космос людини і тим самим воно 
втілює нестримну жагу людського роду до пізнання невідомого. Бажаю і Вам 
у цей день замислитись над своїм існуванням і завжди прагнути дізнатися 
про навколишній світ.

Ера польотів людини спочатку на літаку, а потім і в космічному кораблі 
відкрила для людства принципово нові можливості в подоланні відстані та 
швидкості руху. У цей знаменний день варто пам'ятати, що можливості 
нашого пізнання не обмежені, і тільки завдяки наполегливій праці та 
терпінню ми можемо здолати будь-які перешкоди.

У цей день, 12 квітня, у 1961 році громадянин СРСР старший лейтенант 
Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі «Восток» уперше у світі 
здійснив орбітальний політ навколо Землі, відкривши епоху пілотованих 
космічних польотів. Він виконав один оберт довкола земної кулі, який тривав 
108 хвилин.
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Розвиток польотів у колишньому Радянському Союзі проходив 
поетапно. Від перших пілотованих кораблів та орбітальних станцій до 
багатоцільових космічних комплексів.

За рішенням Міжнародної авіаційної федерації 12 квітня відзначається 
як Всесвітній день Авіації та Космонавтики.

2.3. Україна -  космічна держава.
Учень 8-А класу Клименко М., учасник пошукової групи

Україна і космос — нероздільні. Зв'язок цей 
міцно встановився на зорі космонавтики, і 
вилучити його зараз просто неможливо. 
Українське походження мали такі творці теорії 
польотів у світовому просторі, як Костянтин 
Ціолковський (до речі, повне прізвище 
Ціолковський - Наливайко), Микола Кибальчич, 
Юрій Кондратюк.

У Київському політехнічному свого часу 
вчилися Сергій Корольов і Володимир Челомей 
(конструктор відомої ракети-носія «Протон»). 
Ракетна техніка взагалі вийшла із просторів 
«неньки України»: перші у світі бойові ракети 

(після китайських дослідів) створив нащадок українських козаків генерал- 
лейтенант Олександр Засядько, він же організував у російській армії першу 
ракетну роту. А іменами Янгеля і, пізніше, Уткіна (генеральних 
конструкторів КБ «Південне» в Дніпропетровську, творців серії балістичних 
ракет, у тому числі «Сатани» і «Скальпеля») на Заході, починаючи з 50-х 
років, лякали народи планети.
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Першим, хто вигадав використання ракети 
для польоту людини в космос, теж бум 
українець -  Микола Кибальчич. Народився нім 
на Чернігівщині в сім’ї  місцевого священики 
Свого часу Кибальчич став відомим завдяки 
виготовленню унікальної бомби, якою вбили, 
російського імператора Олександра II 
Пристрій для реактивних польотів Кибальчич 
розробив в останні дні свого життя: ескії 
космічного корабля було видряпано уламком 
ґудзика на стіні тюремного каземату. Перед 

самою стратою Кибальчичу вдалося передати папери з розробками 
реактивного літального апарата адвокатові, але їх вилучила царська 
«охранка». Унікальний винахід надовго було поховано в архівах спецслужб...

КОСТЯНТИН ЕДУАРДОВИЧ 
ЦІОЛКОВСЬКИЙ

Лише після революції світ дізнався, 
що Ціолковський був не першим і що 
його майже на три десятиріччя випередив 
страчений 3 квітня 1881 року українець 
Микола Кибальчич. До речі, 
Ціолковський теж не був 100% 
росіянином і мав значну частину 
української крові. Зокрема серед його 
українських предків був Северин 
Наливайко.

У 1903 році К.Е. Ціолковський 
опублікував статтю «Дослідження світових просторів реактивними 
приладами», де вперше довів, що апаратом, здатним здійснити космічний 
політ, є ракета. У цій статті та її продовженнях (1911р. і 1914р.) він 
розробив деякі ідеї теорії ракет і використання рідинного ракетного двигуна.

Ціолковський відстоював ідею різноманітності життя у Всесвіті, став 
першим теоретиком і пропагандистом освоєння людиною космічного 
простору.

МИКОЛА ІВАНОВИЧ КИБАЛЬЧИЧ
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С. П. Корольов -  основоположник 
практичної космонавтики, головний конструктор 
перших штучних супутників Землі, міжпланетних 
апаратів, творець перших пілотованих космічних 
кораблів.

Для реалізації пілотованих польотів і 
запусків автоматичних космічних станцій 
С.П. Корольов розробив на базі бойової ракети 
серію триступеневих і чотириступеневих носіїв.

4 жовтня 1957р. був запущений на 
навколоземну орбіту перший в історії людства штучний супутник Землі. 
Його політ мав приголомшливий успіх і створив Радянському Союзу високий 
міжнародний авторитет. «Він був малий, цей найперший штучний супутник 
нашої старої планети, але його дзвінкі позивні рознеслися по всіх материках і 
серед усіх народів як втілення сміливої мрії», -  сказав С.П. Корольов.

Інші супутники і запуск космічних апаратів на Місяць. Паралельно з 
бурхливим розвитком пілотованої космонавтики ведуться роботи над 
супутниками наукового народногосподарського і оборонного призначення. 
У 1958 році розробляються й виводяться в космос геофізичний супутник, а 
потім і парні супутники «Електрон» для дослідження радіаційних поясів 
Землі. У 1959 році створюються й запускаються три автоматичних космічних 
апарати на Місяць. Перший і другий -  для доставки на Місяць вимпелу 
Радянського Союзу, третій з метою фотографування зворотного 
(невидимого) боку Місяця. Надалі С.П. Корольов починає розробку більш 
досконалого місячного апарату для його м'якого приземлення на поверхню 
Місяця, фотографування й передачі на Землю місячної панорами.

12 квітня 1961р. С. П. Корольов знову вражає світову громадськість. 
Створивши перший пілотований космічний корабель «Восток-1», він реалізує 
перший у світі політ людини -  громадянина СРСР Юрія Олексійовича 
Гагаріна на навколоземній орбіті.

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕЛОМЕЙ

Серед конструкторів ракетно-космічної техніки 
можна виділити ім'я Володимира Челомея (1914 -  
1984рр.), дитинство і юність якого пройшли в Полтаві, 
Києві. Під його керівництвом як головного, пізніше 
генерального конструктора авіаційної техніки було 
розроблено ракети-носії та штучний супутник Землі 
«Політ», «Протон», а також орбітальні станції«Салют».

СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ

II



Народився Юрій Кондратюк 9 червня (21 червня 
за новим стилем ) 1897 року в Полтаві. Його ім'я 
стоїть в одному ряду з іменами таких видатних учених, 
як К. Е. Ціолковський, М. І. Кибальчич, Ф. А. Цандер,
С. П. Корольов.

У своїх книгах Кондратюк виклав послідовність 
перших етапів освоєння космічного простору: «Тим, 
хто буде читати, щоб будувати» (1919р. ); «Завоювання 
міжпланетних просторів» (1929р.). Розрахунки Юрія 
Кондратюка були використані американцями при 
створенні місячної програми й висадці на Місяці, запропонована Шаргеєм 
траєкторія польоту названа «трасою Кондратюка».

ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ ЗАСЯДЬКО

Герой Вітчизняної війни 1812 року, нащадок 
козацького роду з Полтавщини Олександр Засядько 
(1779 -  1837) служив в артилерії царської армії. Він 
захоплювався конструюванням бойових порохових 
ракет на спеціальних установках для їх запуску. 
Сконструйовані ним ракети під час запуску досягали 
значної на той час відстані -  2 670 м.

ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ КОНДРАТЮ К

ГЛУШКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

Значний внесок у розвиток ракетобудування, 
особливо реактивних двигунів, зробив наш земляк з 
Одеси Валентин Глушко (1908 -  1989) -  
конструктор першого в світі електротермічного 
ракетного двигуна і перших рідинних ракетних 
двигунів. Під керівництвом В. Глушка в 
Реактивному науково-дослідному інституті, 
реорганізованому в Особливе конструкторське бюро 
(ОКБ), створено реактивні двигуни, ■ які 
встановлювалися на ракетах-носіях «Восток», 

«Космос», «Протон».
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Перший космонавт незалежної У країни Леонід 
Каденюк зробив політ у космос на кораблі 
Columbia в рамках українсько-американської 
експедиції «Shuttle-97». Політ тривав 15 діб 16 
годин 35 хвилин 1 секунду.

19 листопада Леонід Костянтинович 
ділився спогадами про свій перший космічний 
політ.

Полетіти в космос Леонід Каденюк 
вирішив у той день, коли вперше підкорювати 
простори Галактики вирушив Юрій Гагарін. 

Мрія здійснилася через 36 років, а саме 19 листопада 1997р., на шатлі 
Колумбія. На борту 6 осіб, четверо американців, японські та українські 
фахівці. Зі своїми колегами в космосі Леонід Каденюк перебував 16 діб. Вони 
проводили експерименти з вивчення впливу невагомості на ріст і розвиток 
рослин.

До польоту космонавтів готували близько півроку. Перевіряли і вивчали 
все, навіть кулінарні смаки, щоб було легше скласти меню.

Леонід Каденюк згадує, що найважчим й одночасно фантастичним 
моментом польоту був старт і вихід на орбіту, коли менше, ніж за 10 хвилин, 
двотисячотонний космічний корабель повинен розвинути першу космічну 
швидкість -  майже 8 кілометрів на секунду.

Леонід Каденюк, перший космонавт України, ділився спогадами про 
політ: «Відчуваєш боротьбу двох сил: сили природи -  гравітації, які 
тримають корабель, не дають змоги йти в космос. З іншого боку — це сили 
людського розуму, які закладені в потужності двигунів цих ракет».

У космос Леонід Каденюк взяв із собою портрет Тараса Шевченка, 
збірки народних пісень і три українські прапори. Один з них зараз 
знаходиться у Верховній Раді.

2.4. Космічне сьогодення.

Пошукову роботу презентує учениця 8-А класу 
Свириденко М.

За роки незалежності Україна впевнено 
посіла своє місце серед провідних космічних 
держав світу. Сьогодні ми випускаємо 
найрізноманітніші ракетоносії: від «космічної 
малолітражки» -  типу «Циклон-3» (супутники до 
600кг), до важкої «космічної фури» «Зеніт - 2 
SLB», здатної вивести на орбіту до 14 тонн. На базі балістичної ракети SS-18

ЛЕОНІД КОСТЯНТИНОВИЧ КАДЕНЮК
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«Сатана» створено мирні космічні носії серії «Дніпро». Усього на трьох 
закордонних космодромах — Байконур, Плесецьк і «Сі Ленч» -  
експлуатуються п'ять українських ракетно-космічних комплексів: 
«Циклон 2», «Циклон-3», «Зеніт-2», «Зеніт-ЗБЬ», «Дніпро», якими з 1991 
року здійснено майже вісім десятків запусків та виведено на орбіту понад 
півтори сотні супутників. На сьогодні Україна контролює 10% ринку 
космічних послуг.

Яскравим показником міжнародного співробітництва в освоєнні 
Всесвіту, пізнанні його таємниць став політ українського космонавта Леоніда 
Каденюка на борту американського корабля «Шаттл», який стартував 
19 листопада 1997 року. Цей політ тривав 16 діб. Сьогодні космічні 
дослідження -  це не лише престиж держави, але й надзвичайно прибутковий 
та перспективний бізнес.

2.5. Юрій Гагарін -  перший космонавт.

Музичний супровід (Юрий Гуляев «Знаете, каким он парнем бьіл»).

ЮРІЙ ГАГАРІН -  перший космонавт

ГАГАРІН Юрій Олексійович (9.03.1934 - 27.03.1968), російський льотчик- 
космонавт, перша у світі людина, яка здійснила 12 квітня 1961р. політ у 
космос на космічному кораблі -  супутнику «Восток». Гагарін облетів земну 
кулю за 1 годину 48 хвилин і безпечно повернувся на землю.
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Ю.А. Гагарін і С.П. Корольов. Байконур, 12 жовтня 1964 року.

Гагарін Юрій Олексійович -  перший космонавт. Народився в сімї 
колгоспників. У 1945р. сім'я переїхала в м. Гжатськ, де майбутній 
космонавт закінчив шість класів середньої школи. Низькі заробітки батьків, 
що мали шістьох дітей, не дозволили йому продовжити освіту, тому Гагарін 
вирішив отримати робітничу спеціальність, а потім продовжити навчання. 
Юрій Гагарін вступив до Люберецького ремісничого училища, де готували 
формувальників-ливарників, яке закінчив з відзнакою одночасно зі школою 
робітничої молоді в 1951р. У 1951-1955рр. навчався в Саратовському 
індустріальному технікумі, на останніх курсах у 1954-1955рр. займався в 
Саратовському аероклубі. Призваний до армії, у 1955-1957рр. став 
курсантом 1-го Чкаловського військово-авіаційного училища льотчиків, 
після закінчення якого служив у винищувальному авіаційному полку 
Північного флоту.

Після польотів перших космічних апаратів подав рапорт із проханням 
зарахувати його в групу кандидатів у космонавти й у 1960р. був 
направлений до Москви. 12 квітня 1961р. стартував з космодрому Байконур 
на космічному кораблі «Восток», здійснив перший у світі космічний політ, 
пробувши в космосі 108 хвилин і безпечно повернувшись на Землю, за що 
був нагороджений Зіркою Героя Радянського Союзу.

Розумна, чарівна людина, Гагарін підкорив світ своєю відкритою 
посмішкою, вродженим почуттям такту, ставши загальним улюбленцем.

У 1961-1968рр. навчався у Військово-повітряній інженерній академії 
ім. Н.С. Жуковського, яку закінчив з відзнакою. У 1966р. розпочав 
тренування для польоту на новому космічному кораблі «Союз».
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Гагарін продовжував вивчення космічної техніки й безперервно 
удосконалював майстерність льотчика-космонавта. Брав безпосередню 
участь у навчанні й тренуванні екіпажів космонавтів, підготовці їх до

космічних польотів, у керівництві польотами 
космічних кораблів. Гагарін обирався до 
Верхної Ради СРСР 6-го і 7-го скликань, 
членом ЦК ВЛКСМ, був президентом 
Товариства радянсько-кубинської дружби, 
почесним членом товариства «Фінляндія - 
Радянський Союз». З 1966 р. почесний член 
Міжнародної академії з астронавтики й 
дослідження космічного простору. Герой 
Соціалістичної Праці ЧССР (1961р.), Герой 
Соціалістичної Праці НРБ (1961р.), Герой 
Праці ДРВ (1963р.). Нагороджений орденом 
Леніна, а також вищими нагородами 
зарубіжних держав.

Гагарін загинув в авіаційній катастрофі 
поблизу с. Новосьолова Кіржацького району Володимирської області під час 
тренувального польоту. Похований на Червоній площі біля Кремлівської 
стіни.

Ім'ям Гагаріна названо один із районів Москви, а також кратер на 
зворотному боці Місяця.

Міжнародна авіаційна федерація заснувала золоту медаль ім. 
Ю. А. Гагаріна, якою щорічно нагороджуються льотчики-космонавти, що 
досягли найвищих результатів у сфері освоєння людиною космічного 
простору. Федерацією авіації спорту СРСР встановлений диплом 
ім. Ю. А. Гагаріна для нагородження окремих осіб та організацій за високі 
результати в галузі космонавтики та пропаганду досягнень у дослідженні та 
освоєнні космічного простору.

Коротко про політ.

Учениця 8-В класу Басова А., учасниця 
пошукової групи.

12 квітня 1961 триступенева ракета-носій 
вивела на навколоземну орбіту космічний 
корабель «Восток», на борту якого 
перебував громадянин Радянського Союзу 
Юрій Олексійович Гагарін. Корабель був 
запущений з космодрому
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Байконур о 9 год. 07 хв. за московським часом і, зробивши один оберт по 
орбіті, приземлився о 10 год. 55 хв. в районі села Смєловка Саратовської 
області. Висота перигею орбіти склала 181км, висота апогею 327км.

Ракета-носій «Восток»

Триступенева ракета -  носій складалася з чотирьох 
бічних блоків (І ступінь), розташованих навколо 
центрального блоку (II ступінь). Над центральним 
блоком розміщена (111 ступінь ракети). На кожному з 
блоків І ступеня був встановлений чотирикамерний 
рідинно-реактивний двигун РД-107, а на II ступені - 
чотирикамерний реактивний двигун РД-108, на III 
ступені був встановлений однокамерний рідинно- 
реактивний двигун з чотирма рульовими соплами. Вага 
корабля з останньою сходинкою ракети-носія 6,17 т, 
довжина 7,35м, вага без останнього ступеня 4,73т.

Космічний корабель «Восток»

Корабель «Восток» складався зі спускового апарату
(1) і приладно-агрегатного відсіку (5). Апарат був 
виконаний у вигляді кулі діаметром 2,3м. Вага апарату, 
що спускається, складає 2,4 т, а його діаметр -  2,3м. У 
спусковому апараті було встановлено крісло космонавта
(2), прилади управління, система життєзабезпечення. 
Крісло розташовувалося таким чином, щоб 
перевантаження найменше діяло на космонавта. У кабіні 
підтримувався нормальний атмосферний тиск і такий же, 
як на Землі, склад повітря. Шолом скафандра був 
відкритий, і космонавт дихав повітрям кабіни. Система 
життєзабезпечення розрахована на 10 діб.

Система приземлення корабля

Після включення гальмівного двигуна швидкість польоту 
зменшувалася, і починалося зниження корабля. На висоті 7000м відкривалася 
кришка люка і з апарату, що спускається, вистрелювалося крісло з 
космонавтом. На висоті 4км над землею крісло відокремлювалося від 
космонавта і падало, а він продовжував спуск на парашуті. 
Незалежно від космонавта на висоті 4000м розкривався гальмівний парашут
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апарату, і швидкість падіння його істотно зменшувалася. На 2,5км від Землі 
розкривався основний парашут, що плавно опускав апарат на Землю.

Спусковий апарат, на якому Юрій Гагарін облетів земну кулю і 
увійшов у щільні шари атмосфери.

Музей космонавтики.
Фото Сергія Горбунова.
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У центрі видно ілюмінатор спускового апарата.

Л кришка, шо відокремилася на висоті 7 кілометрів, 
падала на землю окремо без парашута.

Спогади Ю. Гагаріна про перший політ у космічний простір
(мультимедійна презентація).

Учень 8-А класу Шнуренко Д, учасник пошукової групи.

«Перший політ людини в космос 
став тріумфом радянської науки 

і техніки, блискучою демонстрацією 
переваг нашої соціалістичної системи.
Наш радянський соціалістичний лад є 
чудовим і надійним стартовим 
майданчиком, з якого йдуть в небесні 
далі космічні кораблі.

До польотів у космос нас 
готували багато сотень фахівців різних 
професій. Широка програма, яку 
повинен виконати космонавт, містить 
багато різноманітних питань, як 
теоретичних так і практичних. Адже 
космос тільки тоді можна вважати
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освоєним, коли в ньому буде жити й працювати людина.
Готуючись до старту, ми вивчали основи ракетної 

й космічної техніки, конструкцію корабля, геофізику, 
астрономію, медицину. Особливу увагу наші вчителі 
приділяли фізичній підготовці космонавтів. Настання 
кожного нового дня відзначали ранковою зарядкою.
Займалися на відкритому повітрі, у будь-яку погоду, під 
наглядом лікарів. Після гімнастики були ігри з м'ячем, 
стрибки у воду з трампліна, їзда на велосипеді.

Незабаром підійшов час тренувань на центрифузі, 
випробувань у сурдокамері, термокамері, у роторі, 
польотів у літаку на невагомість, стрибків із парашутом.

Важкою й наполегливою була підготовка людини 
до польоту в космос. Нелегко далася вона нам. Нелегко 
довелося й нашим наставникам -  вченим і медикам, 
біологам й інженерам. Це вони розробили науково обгрунтовану систему 
тренувань космонавтів, це вони дбайливо стежили за нашими серцями, 
легенями, м’язами й нервами, це їх руками була створена унікальна 
апаратура, що дозволяє стежити за станом космонавта в польоті. Нарешті, це 
вони вселили в нас упевненість в успіху.

...Середа, 12 квітня. Космодром Байконур. Назавжди залишиться в моїй 
пам'яті цей день. Найбільше, найголовніше: свідомість того, що мені, 
пересічному громадянину Радянської країни, молодому комуністу, довірена 
величезна честь -  бути першим у космосі. Хвилини прощання із Землею. 
Зосереджені обличчя Головного конструктора і теоретика космонавтики, 
учених, інженерів, лікарів. Привітний погляд мого дублера -  Германа Титова. 
Короткі слова прощання, і ось уже ліфт піднімає мене в кабіну «Востоку». 
Летить час. Нарешті довгоочікувана команда: «Підйом!»...

Як же веде себе людина в космічному польоті? Як вона переносить 
перевантаження від прискорень, як відображається стан невагомості на її 
організмі, як будуть працювати різні системи космічного корабля? На ці та 
багато інших питань мені потрібно було дати чіткі відповіді.

Що можна розповісти про політ, який тривав менше двох годин? 
Політ проходив по орбіті з перигеєм 175 кілометрів і апогеєм 302 кілометри. 
Тривав він сто вісім хвилин.

Відразу ж після виходу на орбіту я опинився у невагомості -  стан, 
незвичайний для жителів Землі. Спочатку мені все здавалося дуже 
незвичайним, але незабаром я звик до цього стану, пристосувався й 
продовжив виконання заданої програми. Невагомість -  це явище для всіх нас, 
жителів Землі, дещо дивне. Але організм швидко адаптується до 
нього, відчуваючи виключну легкість.

Двадцять вісім тисяч кілометрів на годину -  швидкість, з якою 
«Восток» пролітав над океанами й материками нашої планети. Між кораблем 
і Землею був встановлений зв'язок, який працювала безвідмовно.
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Я передавав повідомлення, чув голоси моїх товаришів. У кабіні чулися 
радіопередачі з моєї Батьківщини. Я весь час відчував увагу й 
підтримку всієї країни.

Протягом всього польоту я плідно працював за програмою. 
Підтримував радіозв'язок з Землею декількома каналами, як в телефонних, 
так і в телеграфних режимах, спостерігав за роботою обладнання корабля, 
приймав їжу та воду.

Землю з космічної висоти було видно добре. Особливо чітко 
виділялися гірські масиви, берегова лінія, острови.

Настав момент спуску. Точно за графіком спрацював гальмівний 
двигун, знову зросли перевантаження.

Були закриті завіси на ілюмінаторах, і корабель стрімко увійшов в 
щільні шари атмосфери. Нарешті, Земля. Схвильовані обличчя товаришів, 
знову блакитне небо над головою і незабутня душевна розмова з Микитою 
Сергійовичем Хрущовим. Завдання Батьківщини, партії виконано...»

Пройшли тижні, місяці. Нові траси в космосі прокладені космічними 
кораблями «Восток-2», «Восток-3» і «Восток-43», у яких здійснили свої 
польоти Герман Степанович Титов, Андріян Григорович Миколаїв, Павло 
Романович Попович. 130 обертів навколо Землі зробили радянські 
космонавти. Американці -  поки що 12. Рахунок 130:12. Рахунок значний 
на користь країни, яка будує комунізм.

2.6. Ракети та космічні кораблі.

Пошукову роботу презентує Ворожка А., учень 8-А класу.
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Перші випадки застосування
Перша радянська ракета, яка працювала на 

гібридному паливі, почала розроблятися в 1931р. 
групою з вивчення реактивного руху (ГИРД) під 
керівництвом С. П. Корольова. Вона отримала 
назву «ГИРД-09» і була запущена 17 серпня 
1933р. з полігону Нахабіно.

Закони фізики, яким підпорядковуються в 
польоті штучні супутники, були вперше викладені 
сером Ісааком Ньютоном (1642 -  1727рр.) в його 
праці «Philosophise Naturalis Principia Mathematica» 
(«Математичні основи натуральної філософії»), 

розпочатій у березні 1686р. і вперше опублікованій улітку 1687р.
Перший штучний супутник Землі був успішно запущений вночі

4 жовтня 1957р. на орбіту висотою 228,5 / 946 км і зі швидкістю понад 28565 
км/год з космодрому Байконур, на північ від Тюратама, Казахстан, СРСР 
(275 км на схід від Аральського моря). Супутник сферичної форми був 
офіційно зареєстрований як об'єкт «1957 альфа 2», важив 83,6 кг, мав діаметр 
58 см і, проіснувавши приблизно 92 дні, згорів 4 січня 1958р. Ракета носій, 
модифікована, Р-7, довжиною 29,5 м була розроблена під керівництвом 
Головного конструктора С. П. Корольова (1907 -  1966 pp.).

Першою жінкою, яка облетіла Землю по космічній орбіті, була 
молодший лейтенант ВПС СРСР (нині підполковник, інженер, льотчик- 
космонавт СРСР) Валентина Володимирівна Терешкова (народилася 
6 березня 1937р.). Вона стартувала на кораблі «Восток-6» з космодрому 
Байконур, о 9 год. 30 хв. за Гринвічем 16 червня 1963р. і приземлилася о 8 
год. 16 хв. 19 червня. Політ тривав 70 год. 50 хв. За цей час вона здійснила 
понад 48 повних обертів навколо Землі.

Першим у відкритий космічний простір 18 березня 1965р. з космічного 
корабля «Восход-2» вийшов Олексій Архипович Леонов. Він віддалився від 
корабля на відстань до 5м і провів у відкритому космосі поза шлюзовою 
камерою 12 хв. 9 с.

Володимир Георгійович Титов і борт-інженер Муса Хіраманович 
Макаров стартували на космічному кораблі «Союз-М4» 21 грудня 1987р. до 
космічної станції «Мир» і приземлилися на кораблі «Союз-ТМб» (разом з 
французьким космонавтом Жан Лу Кретьєном) на запасному майданчику для 
приземлення поблизу Джезказгана, Казахстан, СРСР. 21 грудня 1988р., 
пробувши в космосі 365 діб 22 год 39 хв. 47 сек., В.Г.Титов та М.Х. Макаров 
були першими й поки єдиними радянськими рекордсменами, які взяли участь 
у щорічній презентації «Книги рекордів Гіннеса» в Лондоні 15 жовтня 
1990 p., куди вони приїхали на запрошення головного редактора видання 
Дональда Макфарлана.

Найдосвідченішим космічним мандрівником є полковник, льотчик- 
космонавт СРСР Юрій Вікторович Романенко, який за 3 польоти провів у 
космосі 430 діб 18год. 20хв.
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Найбільше число космонавтів, які перебували одночасно в космосі -11:
5 американців на борту «Челленджера», 5 росіян і 1 індієць на борту 
орбітальної станції «Салют-7» у квітні 1984р.; 8 американців на борту 
«Челленджера» і 3 росіян на борту орбітальної станції «Салют-7» у жовтні 
1985р.; 5 американців на борту космічного «човника»; 5 росіян і 1 француз на 
борту орбітальної станції «Мир» в грудні 1988р.

Радянська космічна транспортна система «Енергія», уперше запущена
15 травня 1987р. з космодрому Байконур, має вагу при повному навантаженні 
2400 т і розвиває тягу більше 4 тис. т. Ракета здатна вивести на навколоземну 
орбіту корисний вантаж масою до 140 т. Висота носія -  59м, максимальний 
діаметр -  16м. В основному модулі розташовані 4 рідинних киснево- 
водневих двигуна -  перша кріогенна рухова установка. До основного модуля 
прикріплені 4 прискорювача, кожен з яких має 1 двигун РД 170, що працює 
на рідкому кисні й гасі. Модифікація ракети з 6 прискорювачами й верхнім 
ступенем здатна вивести на навколоземну орбіту корисний вантаж масою до 
180 т, доставити на Місяць вантаж масою 32 т і 27 т -  на Венеру чи Марс.

З жінок найвищої швидкості (28115км/год.) досягла Валентина 
Володимирівна Терешкова на радянському космічному кораблі «Восток - 6»
16 червня 1963р.

Перший самохідний апарат, призначений для роботи на інших планетах 
та їх супутниках в автоматичному режимі, -  радянський «Місяцехід-1» (маса
-  756 кг, довжина з відкритою кришкою -  4,42м, ширина -  2,15м, висота -  
1,92м), доставлений на Місяць космічним апаратом «Луна-17» і почав рух у 
Море Дощів командою з Землі 17 листопада 1970р. Усього він проїхав 10 км 
540 м, долаючи підйоми до 30 °, поки не зупинився 4 жовтня 1971р., 
пропрацювавши 301 добу 6 год. 37 хв. Припинення роботи апарату було 
викликане виробленням ресурсів його ізотопного джерела теплоти. 
«Місяцехід-1» детально обстежив місячну поверхню площею 80 тис. м 2, 
передав на Землю понад 20 тис. її зображень та 200 телепанорам.

2.7. Національний космічний центр.

Презентує учениця 8-А класу Онищенко Я., учасниця пошукової групи.
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1960р. було створено комплекс споруд Центру в приморському 
рівнинному районі Криму неподалік від міста Євпаторія. Технічну основу 
Центру складав космічний радіотехнічний комплекс «Плутон», що був 
оснащений унікальними антенами, які не мають світових аналогів. Мене 
зацікавило те, що по дорозі до Вітіно дуже багато полів, на яких просто 
посередині стоять великі споруди, схожі на «білі гриби». Тому я вирішила 
відвідати екскурсію.

Першим експонатом, розташованим навпроти входу на територію 
Центру, є справжня капсула, яка побувала в космосі. Звичайно, усім було 
цікаво зазирнути через невелике кругле віконечко всередину, де не дуже 
багато місця.

На алеях Центру привертають увагу антени різної конструкції, 
величини, розташовані на певній відстані одна від одної. Важливим 
експонатом є антена, яка перша отримала сигнал з космосу. Вона 
знаходиться в робочому стані, але нею не користуються, напевно, тому що 
з'явилися більш сучасні винаходи для зв'язку. Але найвизначнішим є 
радіотехнічний комплекс «Плутон» діаметром 70м Комплекс побудований за 
півроку, не зважаючи на свій величезний розмір. У нижній частині 
використано поворотний пристрій баштового знаряддя одного з кораблів. 
Також застосовані рельси.

Цікаве продовження екскурсії було в музеї, серед експонатів якого -  
автографи відомих космонавтів, їх скафандри. Справжні космічні капсули, 
сонячні батареї, моделі супутників, ракет. До речі, 31 серпня 1995 року о 10 
годині 50 хвилин здійснено старт ракети- носія «Циклон-3», яка вивела на 
орбіту перший український національний супутник «Січ-1», що призначений 
для оперативного отримання інформації з метою вирішення задач 
дослідження Землі з космосу. Завдяки цій значній події було зроблено низку 
вдалих експериментів у майбутньому.

1996 року відповідно до Указу Президента України в Євпаторії на базі 
Центру далекого космічного зв'язку створено Національний центр 
управління і випробування космічних засобів (НЦУВКЗ). Цей Центр 
призначено для керування космічними апаратами в рамках національних і 
міжнародних космічних програм.

Національний Центр структурно входить до складу Національного 
космічного агентства України і поєднує наземні засоби керування 
космічними апаратами й засобами контролю геофізичної обстановки.
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2.8. Проведення конкурсів.
Конкурс №1. «Космос очима дітей»

З метою поглиблення знань школярів про космонавтику було організовано 
проведення конкурсу малюнків «Космос очима дітей». Кращий малюнок 
презентувала Руденко В., учениця 8-В класу.

«Погляд з космосу»

Музичний супровід презентації^космічна мелодія).

Небо зорями рясніє 
Небо зорями рясніє,
Таємниче і глибоке,
Всесвіт нам бентежить мрії,
Спонукаючи до дії,
Розум радує і око.
Оксамитова безодня 
Так притягує до себе!
Пригадаємо сьогодні 
Тих, кому скорилось небо.
Романтичних, геніальних 
Винахідників сміливих,
Завдяки яким реально 
В кожній хаті маєм диво.
Про супутники космічні 
Ми говоримо буденно.
Допомогою їх звично
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Користуємось щоденно.
Інтернет, зв'язок мобільний,
Телебачення, прогноз,
Спілкування з світом вільне - 
Змінює життя всерйоз!
Пригадаймо відчайдуха,
Хлопця першого з Землі,
Всесвіт мовчазний він слухав,
Всміхнено епоху рухав 
На космічнім кораблі.
Щира шана тим землянам,
Що на Місяці колись,
Прапори Землі на славу 
Встановити спромоглись!
З космосу - Земля тендітна,
Невелика і блакитна,
І кордони непомітні - 
Ніби спільно всі живуть...
Мабуть так колись і буде,
Бо як в космос вийшли люди,
И на Землі лад наведуть!

Конкурс №2. «Кращий пілот космічного корабля»

З метою професійної орієнтації учнів проведено тренувальний конкурс 
«Кращий пілот космічного корабля». У ході конкурсу учні мали виконати 
тренувальні завдання. Капітаном космічного корабля став той, хто краще 
впорався із завданнями.
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2.9. Підбиття підсумків.
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Методичні рекомендації щодо використання методу проектів у 
навчальній та позакласній діяльності

Метод проектів поєднує традиційний підхід з інноваційними методами. 
У комплексі з навчанням він здобуває дедалі більшого поширення в системах 
освіти різних країн світу. Метод проектів у силу своєї дидактичної сутності 
дозволяє розв'язувати задачі формування інтелектуальних умінь, критичного й 
творчого мислення, а саме:

-  аналізувати інформацію, відбирати необхідні факти, порівнювати та 
зіставляти отримані результати, явища;

-  зіставляти асоціації з фактами, які були відомі раніше;
-  висувати обґрунтовані гіпотези щодо розв'язання поставлених завдань;
-  самостійно робити висновки;
-  доводити логіку власного рішення та послідовності власних дій;
-  уміти цілісно розглядати об'єкт, що вивчається, давати 

характеристики та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
-  комбінувати раніше відомі методи, розв'язувати проблему комплексно;
-  прогнозувати можливі наслідки рішень, що будуть прийняті.
Використання методу проектів потребує від вчителя неабиякої підготовки.

Насамперед треба переосмислити ставлення до порганізації й проведення уроку, 
позаурочних занять.

Метод проектів можна застосовувати як у звичайному класі у вигляді 
самостійної, індивідуальної чи групової роботи учнів протягом різного за 
тривалістю часу, так і з використанням сучасних засобів, інформаційних 
технологій, комп'ютерних телекомунікацій тощо.

За тривалістю проекти можуть бути:
-  короткотривалі—від одного до кількох уроків;
-  середньої триваюсті — від тижня до кількох місяців;
-  довготривалі.
За типологією проекти можуть бути:
-  дослідницькі;
-  творчі;
-  інформаційні;
-  ігрові;
-  практико-орієнтовані і т. ін.

Основні вимоги до використання методу проектів:
1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми (наприклад, 

дослідження впливу магнітного поля на рослинний та тваринний світ).
2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість прогнозованих 

результатів (наприклад, створення презентації, веб-сторінки, публікації чи 
виступ перед учнями з доповіддю стосовно даної проблеми).

3. Самостійна (групова, індивідуальна, в парах) діяльність учнів.
4. Структурування проекту.
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5. Використання дослідницьких методів з плануванням послідовності 
діяльності учнів:

-  визначення проблеми;
-  висування гіпотези її розв'язання;
-  обговорення методів досліджень;
-  обговорення способів оформлення кінцевого результату;
-  збір, аналіз та систематизація одержаних даних;
-  підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація;
-  висновки та порушення нових проблем для дослідження.
Параметри зовнішньої оцінки проекту:
-  значущість та актуальність даної проблеми;
-  коректність методів, що використовуються для дослідження та обробки 

отриманих результатів;
-  активність кожного учасника проекту;
-  колективність прийнятих рішень;
-  характер спілкування та взаємодопомоги;
-  необхідна й достатня глибина проникнення в тему;
-  міжпредметні зв'язки;
-  уміння аргументувати свої висновки;
-  естетика оформлення результатів;
-  відповідати на запитання опонентів.
Східне прислів'я говорить: «Якщо рибалка наловив риби і приніс синові — 

він нагодував його сьогодні, а якщо навчив ловити рибу — він нагодував його на 
все життя».

Школа має не стільки навчати дітей опановувати певний обсяг знань, 
скільки уміти набувати ці знання самостійно, уміти користуватись ними для 
розв'язування нових пізнавальних і практичних завдань.

Метод проектів допомагає учням набувати комунікативних навичок, 
зокрема вміння працювати в різних за складом групах, виконуючи різні за 
соціальним значенням функції від лідера до посередника.

Актуальність даного методу полягає у встановленні широких 
міжособистісних контактів, ознайомленні з різними культурами, різними 
точками зору на одну й ту саму проблему.

Значущість методу проектів для розвитку людини засвідчує уміння 
користуватися різноманітними дослідницькими методами: збирати інформацію, 
факти, аналізувати їх з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки та 
узагальнення.

Все це, на мою думку, допоможе дитині після закінчення школи краще 
пристосуватися до дорослого життя, адаптуватись до умов, що постійно 
змінюються, орієнтуватись у різноманітних життєвих ситуаціях, працювати в 
різноманітних колективах

Якщо ми навчимо дітей не тільки працювати, вчитись, долати труднощі, а 
й отримувати від цього задоволення, тоді можна сказати, що основну мету, 
поставлену перед школою, ми виконали.
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Додаток №1

Критерії оцінювання пошуково-творчого проекту.

І. Використання фізичних знань.
II. Реальність фактів.

III. Оригінальність проекту.
IV. Культура мовлення.

№ Прізвище учня Клас Кількість балів Середній
з/п І II III IV бал

Член журі:

(пр ізви щ е) (п ідпис)

Додаток №2

Критерії визначення кращих робіт (газети, малюнки).

І. Відповідність творчої роботи темі та меті заходу.
II. Оригінальність ідеї.

III. Назва роботи.
IV. Техніка виконання.

№ Прізвище Клас Кількість балів Середній
з/п учня І II III IV бал

Член журі:

(пр ізви щ е) (п ідпис)

Додаток № З

Тренувальний конкурс.

І. Тривалість виконання завдання.
II. Чітка координація рухів.

№ Прізвище учня Клас Кількість балів Середній
з/п 1 II бал

Член журі:

(пр ізви щ е) (п ідпис)
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Загальна кількість балів при оцінюванні творчості учнів.

Додаток №4

№ Прізвище учня Клас Кількість балів

Члени журі:

(п р ізви щ е) {підпис)

(п р ізви щ е) (п ідпис)
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