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Передмова

Дані  методичні  вказівки призначені для  іноземних  студентів
початкового етапу мовної підготовки. Основна мета  вказівок  – формування
навичок ознайомлювального читання країнознавчої літератури на матеріалах
текстів  про  історію  та  сьогодення  Національного  технічного  університету
України  «Київського  політехнічного  інституту»  та  про  життя  всесвітньо
відомих учених, чиї імена пов’язані з Україною та КПІ. 

Методичні  вказівки  містять  п’ять  тем:  «Киевский  политехнический
институт»,  «Достопримечательности  КПИ»,  «Сергей  Павлович  Королёв»,
«Академик  Михаил  Янгель»,  «Авиаконструктор  Игорь  Сикорский»,  які
розкриваються у 14 текстах для ознайомлювального читання.

Після  прочитання  тексту  про  себе  пропонуються  завдання  на  вибір
правильних варіантів назви тексту та висловлювань, що відповідають даному
текстові. 

Післятекстові завдання носять системний характер і ставлять конкретне
завдання:  перевірку  розуміння  змісту  країнознавчого  тексту,  формування
навичок виокремлення головної інформації з тексту. 

У  додатку  наводяться  правильні  варіанти  виконання  завдань  для
самоконтролю.

Методичні  вказівки  можуть  використовуватися  як  для  самостійної
роботи  студентів,  так  і  для  роботи,  особливо  на  початковому  етапі,  під
керівництвом викладача.

Робота  над  методичними вказівками  повинна  забезпечити  іноземним
студентам можливість самостійного читання країнознавчої літератури.



Прочитайте текст 1 про Київський політехнічний інститут і виконайте
завданя 1 і 2. 

Текст 1 
Наприкінці  дев'ятнадцятого  століття  у  Російській  імперії  швидкими

темпами  почали  розвиватися  залізниця,  вугільна,  машинобудівна,  легка  та
харчова промисловість  і  сільське господарство.  У 1896  році  у  країні  було
всього 12 вищих технічних шкіл, які готували 5497 майбутніх інженерів. Ця
кількість фахівців була недостатньою для промисловості.  А в Україні  тоді
лише  Харківський  технологічний  інститут  готував  інженерів  −  усього 669
фахівців. 

Саме  життя  висунуло  ідею  створення  нового  вищого  навчального
технічного закладу у Києві – адміністративному та торговельному центрі з
розгалуженою  мережею  доріг,  водних  шляхів  і  залізниць,  розвиненою
харчовою і легкою промисловістю, великою кількістю учених і спеціалістів. 

Рішення про створення Київського політехнічного інституту прийняли
25  листопада  1896  року  на  зборах  представників  влади,  адміністрації
Південної залізниці, інженерів і промисловців. 

Для створення інституту зібрали пожертви на загальну суму 1 000 374
рублі 53 копійки. Вартість будівництва інституту складала 2 650 000 рублів. 

Серед організацій і осіб, які внесли кошти, були: Київська міська Дума
− 300 000 рублів, Терещенко з синами – 150 000 рублів, Київський земельний
банк − 15 000 рублів, Товариство Красилівського цукрового заводу – 2 000
рублів,  А.  Брадзький  −  5  рублів.  Усього  139 товариств,  банків,  заводів,
відомств і окремих громадян зробили внески на цю суму.

Головний корпус Київського політехнічного інституту наприкінці дев'ятнадцятого століття



У конкурсі  проектів  будівель  Політехнічного інституту  взяли  участь
відомі  архітектори:  Бенуа,  Гоген,  Кітнер,  Кобелєв,  Померанцев,  Цендер  і
Шретер.  Кращим  був  визнаний  проект  професора  Кітнера,  за  яким і
побудовані  старі корпуси Київського  політехнічного  інституту. І  сьогодні,
коли  ми  йдемо  територією  КПІ,  ми  бачимо  будівлі, зведені  більше ста
п’ятнадцяти років тому.

Завдання 1. Виберіть назву цієї частини тексту.

A) «Конкурс проектів будівель політехнічного інституту» 
Б) «Історія створення Київського політехнічного інституту» 
В) «Вартість будівництва Політехнічного інституту»

Завдання 2. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1.  Наприкінці  дев'ятнадцятого  століття  у  Російській  імперії  …  темпами
почали  розвиватися  залізнична  галузь,  вугільна,  машинобудівна,  легка  та
харчова промисловість і сільське господарство.
     А) середніми 
     Б) повільними
     В) швидкими

2. А в Україні тоді лише … технологічний інститут готував інженерів. 
     А) Харківський
     Б) Київський
     В) Одеський

3. Ця кількість фахівців була … для промисловості.
     А) недостатньою
     Б) достатньою
     В) надлишковою

4. Для створення інституту зібрали … .
     А) збори
     Б) пожертви
     В) киян

5. Кращим було визнано проект … .
     А) архітектора Бенуа
     Б) професора Кітнера
     В) архітектора Гогена



    Прочитайте текст 2 та виконайте завдання 3 і 4.
Текст 2

31  (тридцять  першого)  серпня  1898  (тисяча  вісімсот  дев'яносто
восьмого) року відкрили Київський політехнічний інститут. Тоді в інституті
було 4 факультети, на яких навчалося 360 студентів: 

− механічний (109 студентів); 
− інженерно-будівельний (101 студент); 
− сільськогосподарський (87 студентів); 
− хімічний (63 студенти). 
Політехнічний інститут створили на зразок політехнікумів у Цюріху,

Мюнхені, Відні, Ганновері, Дрездені, Ризі тощо. 
Науково-методичну  допомогу  під  час  заснування  та  розвитку

інституту надали корифеї російської науки Д. І. Менделєєв,                           М.
Є. Жуковський, К. А. Тімірязєв та ін. 

Першим директором Політехнічного інституту був професор Віктор
Львович Kирпичов, визнаний фахівець у галузі механіки. 

Викладачі та студенти нового інституту багато і серйозно працювали.

1903 рік. Державна екзаменаційна комісія.



1903 року відбувся перший випуск студентів. Великий учений-хімік
Дмитро  Іванович  Менделєєв,  який  був  головою  першої Державної
екзаменаційної комісії  інженерів  та  агрономів,  високо  оцінив знання
випускників КПI. 

КПІ став базою створення мережі вищих навчальних закладів Києва
та  України.  На  базі  факультетів  КПІ відкрили інститути  у Вінниці,
Дніпропетровську, Одесі, Харькові, Чернігові, Черкасах.

Завдання 3. Виберіть назву цієї частини тексту.

A) «Відкриття КПІ» 
Б) «Перший ректор КПІ» 
В) «Голова першої Державної екзаменаційної комісії КПІ»

Завдання 4. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. Тоді в інституті було … факультети,
     А) два
     Б) три
     В) чотири

2. Науково-методичну  допомогу  під  час  заснування  та  розвитку  інституту
надали корифеї російської науки Д. І. Менделєєв, М. Є. Жуковський, К. А.
Тімірязєв та ін. 
     А) німецької
     Б) російської
     В) швейцарської

3. Першим директором Політехнічного інституту був профессор … .
     А) Д. І. Менделєєв
     Б) М. Є. Жуковський 
     В) В. Л. Кирпичов 

4. Викладачі та студенти нового інституту … працювали.
     А) багато та серйозно 
     Б) не дуже багато та серйозно
     В) так собі

5. Великий учений-хімік Дмитро Іванович Менделєєв був першим … .
     А) ректором КПІ
     Б) випускником КПІ
     В) головою Державної екзаменаційної комісії КПІ



Прочитайте текст 3 та виконайте завдання 5 і 6.
Текст 3
Національний  технічний  університет  України  "Київський

політехнічний інститут" один із найбільших технічних університетів світу.
КПІ сьогодні – це місто у місті.  Він займає територію більше 160 (ста

шістдесяти)  гектарів.  Тут  знаходиться  31  навчальний  корпус.  У науковій
біблітеці КПІ біля 3 (трьох) мільйонів книг і журналів. На території інституту
знаходяться 22  гуртожитки,  3 з  яких для сімейних студентів,  11 житлових
будинків,  дитячий  садок,  поліклініка  для  студентів.  Київському
політехнічному  інституту належать 4  бази відпочинку,  що  розташовані на
Дніпрі, а також на березі Чорного моря та в Карпатах. Великий старий парк
біля  головного корпусу інституту – улюблене місце відпочинку студентів і
викладачів. Для занять спортом у КПІ є спортивний комплекс з басейном. На
території КПІ є і магазини, і кафе, і пошта, і кав′ярні.

План-схема КПІ

На даний час в університеті 20 факультетів і 10 інститутів, де готують
бакалаврів та магістрів за ста спеціальностями. 

Сьогодні в КПІ навчається біля 40 (сорока) тисяч студентів і працює 2,5
(дві з половиною) тисячі викладачів. 

За  роки  свого  існування  КПІ підготував більше 250  (двохсот  п
′ятдесяти)  тисяч  спеціалістів.  Біля  6  (шести)  тисяч  студентів  із  112  (ста
дванадцяти)  країн  здобули  вищу освіту в  Київському політехнічному
інституті.  Серед  випускників  КПІ з  числа  іноземних  громадян  є  відомі
інженери, конструктори, видатні вчені,  викладачі, професори університетів,
ректори, міністри та державні діячі. 



КПІ пишається своїми  викладачами  та вихованцями.  У різні роки тут
працювали та вчилися видатні вчені, чиї імена сьогодні знають в усьому світі.
Це металург І. П. Бардін, головний конструктор ракетно-космічних систем С.
П. Корольов, видатний конструктор авіадвигунів А. М. Люлька, конструктор
багатомоторних літаків і вертольотів І. І. Сікорський та багато інших.

Завдання 5. Виберіть назву цієї частини тексту.

A) «КПІ сьогодні» 
Б) «Бази відпочинку КПІ» 
В) «Факультети й інститути КПІ»

Завдання 6. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1.  Національний  технічний  університет  України  "Київський
політехнічний інститут" один із … технічних університетів світу.
     А) найбільших
     Б) найменших
     В) найстаріших

2. КПІ займає територію більше … гектарів.
     А) шістдесяти
     Б) ста
     В) ста шістдесяти

3. У науковій біблітеці КПІ біля … мільйонів книг і журналів.
     А) двох
     Б) трьох
     В) чотирьох 

4. На даний час в університеті 20 і 10.
     А) гуртожитків, житлових будинків
     Б) факультетів, інститутів
     В) магазинів, кав′ярень

5. КПІ пишається своїми … .
     А) викладачами та вихованцями
     Б) парками й алеями
      В) гуртожитками та кафе



 Прочитайте  текст 1 про  нові пам’ятки
Київського політехнічного інституту та виконайте завдання 1 і 2.

Текст 1
З  кожним  роком  КПІ змінюється,  росте та розвивається.  Інститут

гордиться своїми  старовинними  корпусами,  розкішним  парком,  площею
Знань. Новыми пам′ятками КПІ стали прекрасна Музейна площа та музейне
містечко, створені відносно недавно.

Музейне  містечко  розташоване  навколо  бідівлі  Державного
політехнічного музею при НТУУ «КПІ», який знаходиться у приміщенні 6-го
корпусу (будівлі колишніх механічних майстерень).

Музейна  площа  простягається  між  першим  і  шостим  корпусами  та
складається з алеї  пам′ятників відомим ученим, викладачам і  випускникам
Київської політехніки.

У  травні 2002  року напроти  входу в  музей  відкрили пам′ятник
Є. О. Патону – засновнику світової школи зварювання та мостобудівнику.

Пізніше  на  алеї з′явились  також пам′ятники всесвітньо  відомому
українському математикові М. П. Кравчуку, конструкторові першої у Європі
електронно-обчислювальної машини (ЕОМ)  С. О. Лебедєву,  Головному
конструкторові космічної техніки  С. П. Корольову,  конструкторові
багатомоторних літаків та перших вертольотів І. І. Сікорському.

Завдання 1. Виберіть назву цієї частини тексту.



A) «Нові пам’ятки КПІ» 
Б) «Старовинні будівлі КПІ» 
В) «Пам′ятник Є. О. Патону »

Завдання 2. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. . Новыми пам′ятками КПІ стали … .

     А) розкішний парк КПІ та площа Знань
     Б) старовинні корпуси КПІ
     В) Музейна площа та музейне містечко

2. Музейна площа та музейне містечко створені … .

     А) давно
     Б) дуже давно
     В) зовсім недавно

3. Музейне містечко розташоване навколо … корпусу.

     А) головного
     Б) тридцять першого
     В) шостого 

4. Музейна  площа  простягається  між  першим  і шостим  корпусами  и
складається з алеї … .

     А) каштанів
     Б) бузку
    В)  пам′ятників  видатним ученим,  викладачам  і випускникам Київської
політехніки 

5. У травні 2002 року навпроти входу до музею відкрили пам′ятник … . 

     А) Є. О. Патону 
     Б) Т. Г. Шевченку
      В) О. С. Пушкіну



   Прочитайте текст 2 
та виконайте завдання 3 та 4.

Текст 2
11  вересня 1998  року під  час

святкування  100–річчя Київського
політехнічного  інституту урочисто  відкрили
Державний  політехнічний музей при  НТУУ
«КПІ».

У  музеї 7  зал.  Експозиція  музею
розповідає про історію КПІ і 13  напрямків техніки,  а  саме:  електроніку,
приладобудування,  радіотехніку,  телекомунікацію,  інформатику,  видобуток
корисних  копалин,  промислові   технології,  машинобудування,  авіацію та
космонавтику,  транспорт,  металургію,  електрозварювання,  енергетику.  У
музеї також є экспозиція техніки військового зв’язку та стрілецької зброї.  У
музеї біля 10 тисяч експонатів.

Тут можна побачити унікальні експонати. Тут є і фрагмент дерев’яного
водогону на  Київському Подолі (кінець XVII  –  початок XVIII століття),  і
перша в  Києві й у Росії телефонна  станція  (1886  р.),  перший  телевізор  і
магнітофон,  перші електронно-обчислювальні машини  (ЕОМ),  планер
видатного українського  авіаконструктора  О. К. Антонова,  перший  у світі
п’єзодвигун (1963 р.), створений у КПІ, та багато іншого.

Особливу увагу привертають раритетні експонати,  среди  яких
готовальня  та логарифмічна  лінійка  студента  КПІ С.Корольова,  дипломи
випускників КПІ початку минулого століття, макет турбореактивного двигуна
та інші.

У червні 2001 року біля музею встановили паровоз 1954 року випуску,
у 2005 – танк Т – 34,  у червні  2009 – вертоліт Мі  – 2, а влітку 2012 року –
літак  АН  – 24.  Всього  просто  неба планується  встановити більше 10
экспонатів.

Завдання 3. Виберіть назву цієї частини тексту.

А) «Відкриття КПІ» 
Б) «Відкриття Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ»
В) «Відкриття експозиції історії КПІ»



Завдання 4. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. 11 вересня 1998 року під урочисто відкрили … . 

     А) Київський політехнічний інститут
     Б) Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»
     В) станцію метро «КПІ» 

2. У музеї … зал.

     А) п’ять
     Б) десять
     В) сім

3. У музеї біля … тисяч експонатів.

     А) семи
     Б) восьми
     В) десяти

4. У музеї є фрагмент дерев’яного … на Київському Подолі. 

     А) газогону
     Б) водогону
    В) нафтогону

5. Особливу увагу в музеї привертають готовальня  та логарифмічна лінійка
студента КПІ … .

     А) І. Сікорського
     Б) С. Корольова 
      В) А. Люльки

6. У червні 2001 року біля музею встановили … .

     А) паровоз
     Б) човен
     В) трамвай

   Прочитайте текст 3 та виконайте           завдання 5 і 6.



Текст 3
14  травня  2008  року  на

Музейній  площі  КПІ  урочисто
відкрили відділення  історії  авіації  і
космонавтики імені І. І. Сікорського
Державного політехнічного музею.

Експозиція  музею
розташована у будівлі колишнього авіагаража. На початку минулого століття
саме у цьому ангарі київські ентузіасти будували своі перші літальні апарати.

Два зали музею розповідають про історію становлення авіації у Києві й
Україні, починаючи з XVIII століття до сьогодення.

Стенди музею знайомлять відвідувачів  із піонерами  теоретичної
космонавтики: К. Е. Ціолковським, Ф. А. Цандером, Ю. В. Кондратюком.  У
цьому розділі також показані початкові кроки практичної космонавтики  від
пусків  перших  ракет  до  запуску першого  штучного  супутника  Землі та
першого польоту людини у космос.

Наступний разділ присвячений пілотованим польотам: першому виходу
людини у відкритий  космос,  польотам  на  космічних  кораблях  «Восток»  і
«Союз»,  дослідженням на орбітальних станціях «Салют»  і «Мир»; ракетам-
носіям та їхнім творцям: С. П. Корольову, В. П. Глушко, М. К. Янгелю,        В.
М. Челомею.

Окремий  розділ  присвячений дослідженню  Місяця  й інших  планет
Сонячної системи.

У музеї представлені зразки космічної техніки, що побували у польоті,
особисті речі космонавтів, історичні документи.

З  усіх  експонатів  музею найбільшу увагу відвідувачів  привертає
спусковий апарат космічного корабля «Восход», який побував у космосі.

Завдання 5. Виберіть назву цієї частини тексту.



А) Музей історії авіації 
Б) Музей історії космонавтики
В) Музей історії авіації та космонавтики

Завдання 6. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. 14 травня 2008 року на Музейній площі КПІ урочисто відкрили відділення
історії авіації і космонавтики імені … .

А) І. І. Сікорського
Б) К. Е. Ціолковського
В) С. П. Корольова

2. Експозиція музею розташована у будівлі колишнього … .

А) спортзалу
Б) гуртожитку
В) авіагаража 

3. На початку минулого  століття саме у цьому ангарі київські ентузіасти
будували своі перші … .

А) автомобілі
Б) літальні апарати 
В) паровози

4. Два зали музею розповідають про історію становлення авіації у … .
 

А) Європі
Б) світі
В) Києві й Україні 

5. У музеї представлені зразки космічної техніки, що побували … .

А) у польоті
Б) в різних країнах світу 
В) на Місяці



Прочитайте  текст  1 про  конструктора
перших штучних супутників  Землі  й  космічних кораблів  С.  П.  Корольова
(1907 – 1966) і виконайте завдання 1 та 2.

Текст 1
Сергій  Корольов  народився  12  січня  1907  року  у  Житомирі  в  сім’ї

викладача гімназії. Із-за розладу в сім’ї хлопчик з двох до десяти років жив у
Ніжині (Чернігівська область) у батьків матері. Там він рано навчився читати
та писати, відкрив для себе арифметику. Давалася вона йому дуже легко. «У
нього була надзвичайна пам'ять,  – згадувала потім мати,  – він гарно вчився.
Він легко запам’ятовував, вчився мислити самостійно.» 

Від 1917 року С. Корольов живе разом із вітчимом і матір’ю в Одесі.
Тут він навчається у будівельній професійній школі. Але його стихія – авіація,
він  займається  у  авіамодельному гуртку й  мріє  побудувати планер.  І  у  17
років  Корольов  проектує  безмоторний  літак  К–5,  офіційно  захищає  свій
проект перед комісією, яка рекомендує літак до будівництва.

Завдання 1. Виберіть назву цієї частини тексту.

А) «Ранні роки С. Корольова»
Б) «Сім’я С. Корольова »
В) «Життя С. Корольова в Одесі»

Завдання 2. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. С. Корольов народився в … .

А) Житомирі

Б) Чернігові



В) Одесі

2. Він народився у сім’ї ... .

А) викладача гімназії

Б) директора школи

В) художника

3. З двох до десяти років він жив з батьками ... .

А) матері

Б) батька

В) друга

4. У нього була ... пам’ять.

А) погана

Б) добра

В) надзвичайна

5. Він вчився ... .

А) гарно

Б) погано

В) так собі

6. Від 1917 року С.Корольов разом із вітчимом і матір’ю живе в ... .

А) Києві

Б) Одесі

В) Чернігові

7. У 17 років С.Корольов проектує ... .

А) безмоторний літак

Б) штучний супутник Землі

В) космічний корабель



Пам′ятна дошка С. П. Корольову на корпусі № 1
 Київського політехнічного інституту.
 На дошці написано:
”У 19241926 рр.. на механічному факультеті КПІ вчився 
конструктор перших у світі штучних супутників Землі та 
космічних кораблів, двічі Герой Соціалістичної праці, академік 
Сергій Павлович Корольов (19061966)“

Прочитайте текст 2 та виконайте завдання 3 і 4.

Текст 2 
Від осені 1924-го Сергій Корольов – студент механічного факультету

Київського  політехнічного  інституту,  який  привабив  його  насамперед
славним професорсько-викладацьким складом, наявністю планерного гуртка
та тим, що в його стінах вчився Ігор Сікорський, конструктор перших у світі
вертольотів и багатомоторних літаків.  На факультеті планувалося розпочати
підготовку авіаційних інженерів.  

Навчання було платне. Студенти прцювали де тільки могли, адже лекції
починалися о 16 годині. ”Просинаюся рано, – писав Сергій матері, – годині о
п’ятій. Біжу до редакції, беру газети, а потім мчуся на Солом’янку, розношу
їх. Так ось і заробляю вісім карбованців“.  Наприкінці літа 1926 року ректор
В.Бобров  визнав,  що  його  спроби  відкрити на  механічному факультеті
авіаційне  відділення виявилися марними.  Він  порадив бажаючим  одержати
цю спеціальність  перевестися в Москву  –  у Вище технічне училище  або
Військово-повітряну академію.

С.Корольов  не  вагався  –  вибрав аеромеханічний  факультет
Московського вищого технічного училища імені М.Баумана. Спеціальність –
літакобудування.  Для  дипломної роботи він  затвердив двомісний  літак
власної конструкції. Науковим керівником погодився бути А. Туполев. Після
захисту проект літака С. Корольова ”СК – 4“ перейшов у виробничу стадію.
Сергій  днює і ночує  в  цеху до  завершення робіт. За  штурвал  ”СК –  4“ у
пешому польоті сів льотчик-випробувая,  пасажиром  був конструктор  –
С. Корольов.  Випробування  пройшло  успішно,  лише під  час посадки
пошкоджено шасі.



Завдання 3. Виберіть назву цієї частини тексту.

А) “Студентські роки С. Корольова”
Б) “Навчання у Київському політехнічному інституті”
В) “ Навчання в Московському вищому технічному училищі імені      М.

Баумана”

Завдання 4. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. Від осені 1924-го Сергій Корольов – студент … факультету Київського
політехнічного інституту.
А) хімічного
Б) сільськогосподарського
В) механічного

2. На факультеті планувалося розпочати підготовку... .
А) авіаційних інженерів
Б) військових інженерів
В) інженерів-будівельників

3. Навчання було... .
А) платне
Б) безкоштовне
В) зі знижкою в оплаті

4. Лекції починалися о … годині.
А) 5
Б) 9 
В) 16

5.  Спроби  відкрити на  механічному факультеті авіаційне  відділення
виявилися ... .

А) успішними
Б) не дуже успішними
В) марними

6. Науковим керівником дипломної роботи С. Корольова був ... .
А) І. Сікорський
Б) А. Туполев  
В) М. Бауман

 7. Випробування пройшло успішно, лише під час посадки пошкоджено ... .
А) крило
Б) хвіст



В) шасі

Пам′ятник Сергію Павловичу Корольову на території КПІ. 
На постаменті пам′ятника написано: 
”Сергій Павлович Корольов“ 
”Космонавтика має безмежне майбутнє і її перспективи 
неосяжні, як сам Всесвіт“ 
”Основоположнику практичної космонавтики,
конструктору перших штучних супутників Землі та космічних 
кораблів, студентові КПІ 192426 років
від Київських політехніків. 2006 р. 
Скульптор Олійник М. О.“ 

Прочитайте текст 3 та виконайте завдання 5 і 6.               

Текст 3

1946  року Корольова  призначають головним конструктором балістичних
ракет. За  успішний пуск ракети в  1956  році С.  П.  Корольову присвоюють
перше звання Героя Соціалістичної Праці*. 27  серпня 1957  року здійснено
запуск наддалекої багатоступеневої балістичної ракети Р–7, а 4  жовтня 1957
року запустили  перший  у світі штучний супутник Землі. Менше чим через
місяць у космос запустили собаку Лайку. Модифікована триступенева ракета
Р–7 12  квітня1961  року виводить на орбіту космічний корабель  ”Восток“ з
першим  у світі космонавтом  Юрієм  Гагаріним  (друга  Золота  Зірка Героя
Соціалістичної Праці).

12 жовтня 1964 року вивели на орбіту перший багатомісний корабель серії
”Восход“ із екіпажем на борту.

18  березня 1966  року член  навколоземної експедиції корабля
”Восход–2“ Олексій Леонов уперше в історії виходить із корабля в відкритий
космічний простір.

Космічні модифікації ракети Р–7 дозволили здійснити серію тріумфальних
польотів космічних кораблів й апаратів. Космічний корабель  ”Союз“ і його
модифікації працюють від 1967 року до сьогодні. 

Сергій Корольов не дожив до 60 років. 14 січня 1966 року він помер. Його
прах поховали в Москві, у Кремлівській стіні.



______________
                                               *Герой Соціалістичної Праці - почесне звання, вища нагорода в

СРСР за труд (1938-1991)

Завдання 5. Виберіть назву цієї частини тексту.
А) ,,Головний конструктор”
Б) ,,Перший політ людини у космос”
В) ,,Перший штучний супутник Землі”

Завдання 6. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. 1946 року Корольова призначають головним ... . 
А) інженером
Б) тренером
В) конструктором  

2. 4 жовтня 1957 року запустили перший у світі... .
А) штучний супутник Землі
Б) вертоліт
В) космічний корабель

3. Менше чим через місяць у космос запустили собаку Лайку... .
А) папугу Кешу
Б) собаку Лайку 
В) кота Леопольда

4. Перший космічний політ Юрія Гагаріна на кораблі ”Восток“ відбувся ... .
А) 27 серпня 1957 року
Б) 4 жовтня 1957 року
В) 12 квітня 1961 року

5. 12  жовтня 1964  року  вивели на орбіту перший ...  корабель  ”Восход“ з
екіпажем на борту.

А) одномісний
Б) двомісний
В) багатомісний 

6. 18  березня  1966  року  член  навколоземної експедиції Олексій  Леонов
вперше в історії вийшов із корабля у відкритий … простір.

А) морський
Б) космічний   
В) океанський

7. Прах С. Корольова поховали у ... .
А) Києві



Б) Житомирі
В) Москві

     Прочитайте  текст про  академіка М.  Янгеля
(1911-1971) та виконайте завдання 1 і 2.

Текст

Михайло Янгель  –  учений-механік,  відомий  конструктор  ракетно-
космічної техніки.  Його дід  по батьковій лінії,  Лаврентій,  був висланий із
Чернігівської губернії (Україна) за  бунтарство на каторгу, а потім на вічне
поселення.  Із  дружиною та  дітьми  він  у  1880-х  роках оселився  у  Сибіру
(Іркутська  область,  Росія),  де  згодом,  25  жовтня  1911  року, народився
майбутній конструктор. 

М. Янгель 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».

У 1937  році М.  Янгель закінчив з  відзнакою Московський авіаційний
інститут  за фахом ”літакобудування“,  а  у 1950  році – Академію авіаційної
промисловості.  Після академії він  працював  заступником  головного
конструктора ракетно-космічної техніки С. П. Корольова.

Від 1954 року Янгель був головним конструктором Конструкторського
бюро  (КБ)  ”Південне“ у Дніпропетровську.  Він  сконструював ракети
різного  призначення.  Його  ракета  СС–18 занесена  до ”Книги рекордів
Гіннеса“ як найпотужніша межконтинентальна балістична ракета у світі. Це
була остання розробка конструктора.  Він рано  пішов із життя. 25  жовтня
1971  року,  в  день  його  60-ліття,  серце  великого  вченого  зупинилося
назавжди.

Видатному конструкторові присвоїли почесні звання: академік Академії
наук  СРСР  (1966)  й Академії наук  України (1961),  двічі Герой
Соціалістичної Праці* (1959, 1961). Його нагородили багатьма орденами та
медалями. Його ім’я носять вулиці у Москві, Києві, Дніпропетровську. Його
іменем назвали астероїд і кратер на Місяці, пік на Памірі.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/1880-%D1%82%D1%96


                                               *Герой Соціалістичної Праці - почесне звання, вища нагорода в СРСР за
труд (1938-1991)

Завдання 1. Виберіть назву тексту.
 А) ”Академік Михайло Янгель“
 Б) ”Де вчився М. Янгель“
 В) ”Почесні звання конструктора“

Завдання 6. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 
1. Михайло Янгель – … .

А) архітектор
Б) художник
В) конструктор ракетно-космічної техніки

2. Його дід по був висланий за бунтарство на каторгу до … .

А) Москви
Б) Сибіру
В) Чернігівської губернії

3. Він закінчив з відзнакою … .

А) будівельний інститут
Б) художній институт
В) авіаційний інститут й Академію авіаційної промисловості

4. Після академії М. Янгель працював заступником головного … .

А) бухгалтера
Б) лікаря
В) конструктора

5. Він був головним конструктором КБ … .

А) ”Південне“
Б) ”Північне“
В) ”Західне“

6. Його ракета СС–18 занесена до … .

А) ”Книги рекордів Гіннеса“ 
Б) ”Червоної книги“
В) ”Книги почесних гостей“

7. Його ім’я носять вулиці у … .

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F


А) Москві
Б) Дніпропетровську
В) Москві, Києві, Дніпропетровську 

Прочитайте текст 1 про видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського   (1889
– 1972) та виконайте завдання 1.

    
Текст 1

      

     Ігор Сікорський  народився  у
Києві у 1889 році. 

Лікарі пропонували  його  матері
перервати вагітність.  Але вона
відмовилась – і народила свою п’яту
й найталановитішу дитину. 

  Батько Ігоря –  Іван  Алексійович  Сікорський  –
вийшов із  багатодітної сім’ї сільського священника,
але завдяки  своїй  старанності став визнаним
психіатром.  Його  називали  кумиром  освіченого
Києва.  У своєму будинку на  Великій Підвальній  –
нині Ярославів  Вал  –  Іван  Сікорський  відкрив
перший  у Росії інститут  для  розумово  відсталих
дітей. 

     У чотирнадцять  років Ігор  Сікорський  їде  до
кадетського Морського корпусу Санкт-Петербурга.
Але незабаром усвідомлює,  що військова служба –
не  для  нього.  У цей час в  газетах  з’являються
повідомлення  про польоти братів Райт,  і юнак мріє
про небо.

 У 1907 році він вступає до Київского політехнічного
інституту,  в  якому створюється  перший  у Росії
авіагурток.  А  вдома  –  працює в  імпровізованій
майстерні,  запускає у небо  модельки,  зроблені зі

звичайних віконних планок. 

 



Завдання 1. Виберіть висловлювання, що відповідають тексту. 

1. 1. Ігор Сікорський народився у ... .

А) Києві 
Б) Санкт-Петербурзі
В) Вашингтоні

2. Ігор був ... дитиною у сім’ї.

А) першою
Б) третьою
В) п’ятою

3. Батько Ігоря – Іван Алексійович Сікорський – вийшов із … сім’ї.

А) малограмотної
Б) багатодітної
В) освіченої

4. Батько Ігоря Сікорського був ... .

А) священником
Б) психіатром
В) моряком

5. Незабаром Ігор Сікорський усвідомлює, що військова служба – … .

А) не для нього
Б) саме для нього
В) для братів Райт

6. У цей час в газетах з’являються повідомлення про польоти братів Райт, і 
юнак мріє про ... .

А) небо
Б) море
В) гори

7. 1907 року Ігор Сікорський вступає до ... .

А) Київского політехнічного інституту
Б) кадетского Морского корпусу Санкт-Петербурга
В) Київского медичного уніиверситету



Прочитайте текст 2 та виконайте завдання 2.

Текст 2

Щоб побудувати справжній  вертоліт,  потрібні гроші та знання. Ось
чому  вже  через  рік студенства  Сікорський  благає батька  дозволити  йому
кинути інститут  і поїхати до Парижа. У Парижі –
світовому центрі авіації того  часу –  Сікорський
щодня на аеродромі. 

Сікорський  вступає до школи піонера  авіації
Фердинанда Фербера,  який  радить Ігореві не  гаяти
час  на  безнадійний вертоліт,  а  зосередитися  на
аероплані. 

Київ 1909  року перетворюється  в  авіаційний  центр  Росії.  Тут
формуються  перші конструкторські колективи,  один  із  яких  очолює
Сікорський. 

     3 червня  1910  року Сікорський  уперше  злітає у
небо  на  власному літакові.  Тоді Ігорю  вдалося
протрпматися  у повітрі дванадцять секунд на висоті
півтора метра. Це був третій у Росії політ на машині
вітчизняної конструкції.

      10  грудня  1913  року піднявся  у повітря
знаменитий ”Ілля Муромець“,  справжній повітряний
корабель.  У 1914  році на  ”Иллі Муромцеві“  був
установлений світовий рекорд ватажопідйомності.

На другому ”Иллі Муромці“ екіпаж на чолі з І.
Сікорським здійснив унікальний переліт Петербург – Київ і назад. 



Завдання 2. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1.Через  рік студенства  Сікорський  благає батька  дозволити  йому кинути

інститут і поїхати до... .

А) Парижа 

Б) Санкт-Петербурга

В) Вашингтона

2. Київ 1909 року перетворюється в … центр Росії. 

А) авіаційний 

Б) морський

В) залізничний

3. Перший політ Сікорського на власному літаку тривав дванадцять. .. .

А) хвилин

Б) секунд

В) годин

4. У 1914 році на ”Иллі Муромці“ був установлений світовий рекорд ... .

А) дальності польоту

Б) висоти польоту

В) вантажопідйомності 

5.  На  другому ”Иллі Муромці“ екіпаж  на чолі з І. Сікорським здійснив

унікальний переліт ... . 

А) Петербург – Київ – Петербург

Б) Петербург – Київ – Париж

В) Вашингтон – Париж – Київ





 

Прочитайте текст 3 та виконайте завдання 3.

Текст 3

У березні 1919  року Сікорський  приїхав до Сполучених  Штатів
Америки. 

     Сікорському не  вистачає грошей навіть на  їжу,  а  він  уже  мріє про
повітряний корабель, який перелетить Атлантику та Тихий океан. Поступово
навколо  конструктора  гуртуються  ентузіасти з  числа  эмігрантів,  і вони
вирішують будувати літак. 

     Навесні 1923 року створюється компанія з гучною  назвою: „Сікорський
аероінженірінг корпорейшн”.

Майже через  рік перший  американський  літак   Сікорського  S–29A
викотили з ангара.  Щоб  прокататися в довгоочікуваній повітряній машині,
люди  натовпилися в  кабіну.  Це була  помилка,  яка  стала  фатальною для
літака.  

     

     У вересні тисяча дев’ятсот двадцать шостого року літак S–35, на якому
француз Рене Фонк хотів першим перелетіти через Атлантику, згорів під час
зльоту. 

     У подальших планах Сікорського – будувати літак-амфібію.

      І  у  тисяча  дев’ятсот тридцять  першому році          І.  Сікорський
сконструював і побудував літак, який не мав аналогів у світі – багатомісну
пасажирську амфібію S–40.

Завдання 3. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. У березні 1919 року Сікорський приїхав до … . 

А) Канади

Б) Америки 

В) Франції

2. Сікорський мріяв про …, який перетне Атлантику та Тихий океан. 



Завдання 4. Виберіть висловлення, що відповідають тексту. 

1. Перший свій американський вертоліт Сікорський побудував у … році. 

А) двадцять дев’ятому

Б) тридцять дев’ятому

В) п’ятдесят дев’ятому

2.  Під час показових польотів машина піднімала сумку с … яйцями. 

А) сирими

Б) смаженими 

В) вареними

3. Під час війни в Кореї машини Сікорського евакуювали ... .

А) солдатів

Б) туристів

В) альпіністів 

4. Бійці прозвали вертольоти Сікорського гвинтокрилими ... .

А) Ангелами 

Б) Акулами

В) Демонами

5. Конструктор заснував винагороду за врятування … . 

А) у горах

Б) на воді 

В) життя  

Додаток
(ключ для перевірки виконання завдань до текстів)



До завдання 1 на с. 5: Б.
До завдання 2 на с. 5: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – А, 5 – Б.
До завдання 3 на с. 7: А.
До завдання 4 на с. 7: 1 – Б, 2 – Б, 3 – В, 4 – А, 5 – В.
До завдання 5 на с. 9: А.
До завдання 6 на с. 9: 1 – Б, 2 – В, 3 – Б, 4 –Б, 5 – А.

До завдання 1 на с. 11: А.
До завдання 2 на с. 11: 1 – В, 2 – В, 3 – В, 4 – В, 5 – А.
До завдання 3 на с. 13: Б.
До завдання 4 на с. 13: 1 – Б, 2 – В, 3 – В, 4 – Б, 5 – Б, 6 – А.
До завдання 5 на с. 15: В.
До завдання 6 на с. 15: 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – В, 5 – А.

До завдання 1 на с. 16: А.
До завдання 2 на с. 16: 1 – А, 2 – А, 3 – А, 4 – В, 5 – А, 6 – Б, 7 – А.
До завдання 3 на с. 19: А.
До завдання 4 на с. 19: 1 – В, 2 – А, 3 – А, 4 – В, 5 – В, 6 – Б, 7 – В.
До завдання 5 на с. 21: А.
До завдання 6 на с. 21: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – В, 5 – В, 6 – Б, 7 – В.

До завдання 1 на с. 23: А.
До завдання 2 на с. 23: 1 – В, 2 – А, 3 – В, 4 – В, 5 – А, 6 – А, 7 – В.

До завдання 1 на с. 25: 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – А.
До завдання 2 на с. 27: 1 – А, 2 – А, 3 – Б, 4 – В, 5 – А.
До завдання 3 на с. 29: 1 – Б, 2 – Б, 3 – В, 4 – А, 5 – В.
До завдання 4 на с. 31: 1 – Б, 2 – А, 3 – А, 4 – А, 5 – В.
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