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АКТУАЛЬНІСТЬ: В навчальному курсі «Історичне джерелознавство» 

на історичному факультеті Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка передбачено вивчення матеріальних джерел світової та української 

історії: архітектурних пам`яток, предметів зброї, зразків одягу тощо. Важливе 

місце серед пам`яток новітньої історії України посідають зразки ракетно-

космічної техніки.  

МЕТА: Довести необхідність та доцільність розгляду саме цієї групи 

предметів, як цінних історичних джерел, що містять різноманітні типи 

історичної інформації і здатні слугувати основою для отримання наукового 

фактичного знання.  

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ. Зразки ракетно-

космічної техніки відповідають всім вимогам, притаманним історичним 

джерелам, а саме можливо визначити основні критерії групування та 

класифікації даної групи джерел; відтворити історію їх виникнення та 

розвитку, оцінити їх сучасний стан; визначити їх особливості серед значної 

кількості інших матеріальних пам`яток; провести джерелознавчий аналіз 

зразків ракетно-космічної техніки, визначити основні типи інформації, яку 

можна отримати, під час їх дослідження.  

Для групування та класифікації речових пам`яток ракетно-космічної 

техніки можна застосувати загальні та спеціальні класифікаційні ознаки: за 

призначенням, за географічним та хронологічним принципом, за автором та 

відомчою приналежністю, за критерієм безпосередньої участі людини, за 

ознакою оригінальності тощо. Даний поділ є умовним і не претендує на 

завершеність.  

Оцінюючи історію розвитку космічної техніки, доцільно буде зазначити, 

що приблизно за сто років свого існування вона пройшла значний шлях 

mailto:ozosimovich@yandex.ua


 - 71 - 

розвитку, починаючи з перших дослідних ракет до сучасних потужних 

космічних апаратів та орбітальних станцій. Можливо окреслити основні 

етапи історії ракетобудування та космонавтики в Україні в контексті її 

світової історії: 1) Передісторія ракетної справи – XVI ст. – 30-ї рр. ХХ cт. 

Перший етап характеризувався зародженням теоретичних основ, першими 

експериментами з твердопаливними ракетами та їх застосуванням у 

військовій справі. 2) Другий етап: 30-ї рр. ХХ ст. – 1962 р. – розвиток 

ракетобудування, поява, випробування та використання ракет на рідкому 

паливі, створення військових ракет, в т.ч. МБР; створення та випробування 

ракет з науковою метою (геофізичні). 3) Третій етап – 1962 – 1991 рр. Для 

світової космонавтики він розпочався 4 жовтня 1957 р. після успішного 

запуску Першого штучного супутника Землі, за яким відбулася ціла серія 

космічних запусків. Для українських дослідників космічна епоха розпочалась 

дещо пізніше. 8 серпня 1960 р. вийшла Постанова про створення ракети-носія 

на базі ракети Р-12, розробку та запуск 10 малих штучних супутників Землі. 

Супутники мали індекс ДС (Дніпропетровський супутник). Було визначено, 

що супутник ДС-1 повинен бути науковим, решта – подвійного призначення 

(Академії наук та Міністерства оборони). Запуск супутника ДС-1 виявився 

невдалим. Другий також завершився аварією. Третій супутник (ДС-2) був 

успішно виведений на орбіту 16 березня 1962 р. Отже, цю подію можна 

вважати початком космічної ери для України. В наступні роки були створені 

військові та космічні ракети і апарати. 4) Четвертий етап: 1991р. – по 

теперішній час. Він характеризується подальшим розвитком ракетно-

космічної техніки, створенням та запусками українських ракет та супутників, 

участю українських виробників в міжнародних космічних проектах. 

З історією ракетно-космічної техніки пов`язані її особливості як 

історичних джерел, а саме: 

1) Всі зразки ракетно-космічної техніки у співвідношенні 

«реальність-джерело» виконують на сьогоднішній день функцію 

другого, оскільки вони виконали своє призначення у визначений 

для них час і використовуються як музейні експонати,  

2) Вони є різноманітними за розмірами та формами: від дрібних 

приладів та інструментів до величезних ракет та орбітальних 

станцій,  

3) Дуже легко визначити час, місце, виробника обставини та мотиви 

походження даної групи джерел,  
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4) Зразки космічної техніки зберігаються на сьогодні в музеях та 

підприємствах,  

5) Як матеріальні джерела, пам’ятки ракетно-космічної техніки 

потребують додаткової інформації. Як правило, вона надається в 

документальних джерелах, літературі, а в музеях носієм 

інформації є розповідь екскурсовода або письмова анотація,  

6) Ціннісним аспектом зразків ракетно-космічної техніки є їх 

меморіальність, тобто безпосередній зв’язок з певною подією, 

людиною тощо.  

Для визначення історичної цінності даної групи матеріальних джерел 

нами пропонується оцінка зразків ракетно-космічної техніки з точки зору 

«надійності свідчень», основними компонентами якої є автентичність, 

вірогідність, повнота, новизна та репрезентативність.  

Автентичність – визнання джерела дійсним свідченням певних 

історичних явищ та подій. Тут відповідь може бути позитивною у 

випадку оригіналу, адже саме він брав безпосередню участь у певній 

історичній події, яка зафіксована в документах і висвітлена в літературі, 

або підтверджена словами учасника події. У випадках, якщо джерело 

представлено технологічним зразком або макетом, то з нього можна 

отримати ту ж саму інформацію, але воно не буде учасником подій, а 

значить воно не є автентичним. Вірогідність - відображення міри 

відповідності свідчень джерела тим реальним подіям, які в них описані. 

Знов буде доречним той самий висновок, що й у випадку автентичності. 

Під повнотою інформації розуміють здатність відбивати суттєві сторони 

тих чи інших подій та явищ. Повну інформацію про події можуть дати як 

оригінали, так і технологічні зразки, а макети, як правило, можуть бути 

зменшені в розмірах та спрощені. Новизна (наявність інформації, 

відсутньої в уже відомих, включених до наукового обігу джерелах) та 

репрезентативність (властивість навіть за частковими відомостями 

правильно відображати історичний об`єкт в цілому) притаманні всім 

зразкам ракетно-космічної техніки. 

Таким чином, з точки зору застосованого нами аналізу, зразки 

космічної техніки можна вважати надійними історичними джерелами, 

якщо вони представлені оригіналами. У випадках технологічних зразків 

або макетів, вони вірно відображають історичну реальність в цілому. Але 

через відсутність безпосередньої участі в космічних дослідженнях, 

втрачають свою меморіальність.  
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ВИСНОВКИ: Отже, аналізуючи зразки ракетно-космічної техніки, 

можна сказати, що вони містять різноманітні рівні історичної інформації, 

а саме соціально-економічну, науково-технічну, політичну, особистісну, 

тощо і можуть вважатися цінними та надійними історичними джерелами.  
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