
12 квітня

День космонавтики та

авіації



Юрій Гагарін 
Перший у світі космонавт

12 квітня 1961 року  

став першою людиною, яка   

піднялась у космос  та  облетіла      

навколо Землі  на кораблі “Восток”



Повний оберт навколо Землі тривав 

108 хвилин, які кардинально змінили хід 

науки



Леонід Каденюк

Перший космонавт 
незалежної України



Леонід Каденюк стартував 

19 листопада 1997 року на борту 

американського корабля “Шатл”

Цей політ тривав 16 діб



Костянтин Ціолковський

Засновник  
космонавтики  та

ракетобудування



Костянтин Едуардович вперше 

спроектував керований аеростат, 

більш відомий як “дирижабль”



Олександр Засядько

Конструктор   і
фахівець в  галузі
ракетної справи



Саме Олександр Засядько став 

засновником ракетного заводу та 

створив новий вид збройних сил.



Микола 

Кибальчич

Автор першого в світі проекту  
ракетного літального апарата  

для польоту людини



Микола Іванович розробив бомбу, яка 

стала прообразом сучасної гранати  



Юрій
Кондратюк

Один із 
засновників 
космонавтики



Створив теорію “ Політ равлика ”, 

якою згодом скористалися 

американці для польоту на Місяць



Сергій Корольов

Конструктор  перших  штучних 
супутників Землі  та 
космічних  кораблів                



Сергій Корольов вперше 

виконав    “ петлю 

Нестерова ” на 

безмоторному літальному 

апараті



Володимир

Челомей

Головний  конструктор
ракетно-космічних 

систем



Основоположник відомої “ сотки ” –

міжконтинентальної ракети 

УР - 100



Михайло Янгель
Вчений-механік, конструктор у галузі 

ракетно-космічної техніки



Під керівництво Михайла Янгеля та за 

його участю було створено кілька класів 

та поколінь стратегічних бойових ракет



Михайло Янгель
Вчений-механік, конструктор у галузі 

ракетно-космічної техніки

Головний конструктор 
космічних систем

Валентин 

Глушко



Основоположник доби ракетного 

двигунобудування



Володимир Уткін

Вчений-конструктор
у галузі ракетобудування



Брав участь у створенні сучасних 

ракет – носіїв та космічних 

літальних апаратів



Ігор Сікорський

Відомий авіатор – засновник
київської школи літакобудування



Ігор Сікорський вперше сконструював 

літак – амфібію, яка широко 

використовується в авіації США



Олег Антонов

Відомий авіаконструктор

Олег Антонов

Відомий 
авіаконструктор



Найвідоміші літаки Олега 

Костянтиновича  “ Антей “, “Руслан“

і “ Мрія “ 



З  Днем  
космонавтики та 
авіації !

Легких  взлетів  і м’яких 
посадок   у  житті… 



VIVERE! VINCERE! CREARE! —

ЖИТИ! ТВОРИТИ! ПЕРЕМАГАТИ!
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До зустрічі в Національному 
авіаційному університеті!
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