


Ю. О. Гагарін (портрет).
1963 р., Москва

РДАНТД. Арх. № 1-2082кол.

Льотчик-космонавт СРСР, двічі 
Герой Радянського Союзу, 

генерал-майор авіації Г. Т. Береговий 
 (портрет)

1969 р. Фото Моклецова О.
РДАНТД. Арх. № 2-1кол.

На виконання рішень Підкомі-
тету з питань гуманітарного співро-
бітництва Україно-Російської між-
державної комісії та у рамках від-
зна чення 50-річчя польоту в кос-
мос першої людини – Юрія Гагарі-
на та 90-річчя від дня народження 
двічі Героя Радянського Союзу Ге-
оргія Бере го во го Державна архівна 
служба України та Федеральне ар-
хівне агентство (Російська Федера-
ція) підготу вали спільну докумен-
тальну вис тавку “Космічна ера в 
контексті архівної спадщини”.

Експозиційна частина цього  
проекту складається з двох базо-
вих розділів. Перший присвячений  
космонавту № 1 нашої планети 
Юрію Гагаріну. Численні  доку-
менти Російського державного ар-
хіву науково-технічної документа-
ції, Російського державного архіву 
кінофотодокументів, Російського 
державного архіву наукових до-
сліджень та Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного відтворюють 
неповторні моменти життя і подви-
гу першопрохідця космосу.

Одна з фотографій, пред-
ставлених в експозиції – Юрій 
Гагарін  у Зоряному містечку на 
тренуваннях перед польотом. Ці-
каві й  інші фотофрагменти, які 
зафіксували пер шого космонавта 
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Космічний корабель “Восток-І”
на космодромі Байконур
(Казахська РСР). 1961 р.

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-170819

Космічний корабель “Восток-І”
на космодромі Байконур
(Казахська РСР). 1961 р.

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-170819

Ю. О. Гагарін на “біговій” 
доріжці. 1961 р., Зоряне містечко 

Московської обл. Автор не встановлений.
РДАНТД. Арх. № 0-693кол.

Во исполнение решений Подко-
митета по вопросам гуманитарного 
сотрудничества Украино-Российс-
кой межгосударственной ко миссии 
и в рамках празднования 50-ле-
тия полета в космос первого че ло-
века – Юрия Гагарина и 90-летия 
со дня рождения дважды Героя Со-
ветского Союза Георгия Берегового 
Государственная архивная служба 
Украины и Федеральное архивное 
агентство (Российская Федерация) 
подготовили совместную докумен-
тальную выставку “Космическая 
эра в контексте архивного насле-
дия”.

Экспозиционная часть этого 
про екта состоит из двух базовых 
разде лов. Первый посвящен космо-
навту № 1 нашей планеты Юрию Га-
гарину. Многочисленные докумен-
ты Российского государственного 
архива науч но-технической доку-
ментации, Рос сийского государ-
ственного архи ва кинофотодоку-
мен тов, Рос сийс кого госу дар с твен-
ного ар хива научных ис сле дова ний 
и Цент рального государственно-
го кино фо то фоноархива Украины 
им. Г. С. Пше нич ного воспроизво-
дят непов то ри мые моменты жизни 
и подвига перво проходца космоса. 

Одна из фотографий, представ-
ленных в экспозиции – Юрий Гага-
рин в Звездном городке на трени-
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перед історичним стартом. На 
одному із фото Юрій Гагарін 
разом із керівником і голо-
вним конструктором ракет-
ного центру С. П. Корольо-
вим та Головноко мандувачем 
РВСП К. С. Москаленком, фо-
тофрагмент з кінокадру філь-
му “Перший крок до зірок”: 
Юрій Гагарін у кораблі-су-
путнику “Восток” 12 квітня 
1961 року.

Про те, як увесь світ зу-
стрів звістку про епохальну 
подію – політ першої людини 
в космос, як зустрічали героя 
у Москві,  Києві, на Кубі і на 
рідній землі розповідають уні-
кальні фотодокументи росій-
ських та українських архівних 
установ.

Виставка презентує текст 
доповіді льотчика-космонавта 
СРСР, майора Гагаріна Юрія 
Олексійовича про політ на 
ко раблі-супутнику “Восток” 
12 квіт ня 1961 ро ку, в якій 
він так описує нашу планету: 
“Зем ля с этой высоты – 175-
327 ки ло метров – просматри-
вается очень хорошо. Вид по-

верхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при 
полете на больших высотах на реактивных самолетах. Очень хорошо 
различимы горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, 
береговая линия, острова”.

Ю. О. Гагарін у космічному кораблі
“Восток” перед стартом. 12 квітня 1961,

Казахська РСР, НДІП 5 МО СРСР.
Фото з кінокадру

к/ф “Перший рейс до зірок”.
РДАНТД. Арх. № 1-2098кол.

Ю. О. Гагарін (праворуч), А. Г. Ніколаєв
на аеродромі під час парашутної підготовки. 
Квітень 1960, м. Енгельс Саратовської обл.

Фото В. Батурина.
РДАНТД. Арх. №1-11123.
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 Перший у світі космонавт Ю. О. Гагарін з дружиною і Голова Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов відповідають на привітання москвичів, які зустрічають Ю. О. Гагаріна на шляху 

проходження кортежу автомобілів з аеродрому на Червону площу. 
Москва, 14.04.1961 р. авт. В. Бліох.

РДАКФД. 0-315326

ровках перед полетом. Интересны и другие фотофрагменты, которые 
зафиксировали первого космонавта перед историческим стартом. На 
одном из фото Юрий Гагарин вместе с руководителем и главным кон-
структором ракетного центра С. П. Королевым и Главнокомандующим 
РВСН К. С. Москаленко, фотофрагмент с кинокадра фильма “Первый 
шаг к звездам”: Юрий Гагарин в корабле-спутнике “Восток” 12 апреля 
1961 года.

О том, как весь мир встретил известие об эпохальном событии – 
полет первого человека в космос, как встречали героя в Москве, Кие ве, 
на Кубе и на родной земле рассказывают уникальные фотодокументы 
российских и украинских архивных учреждений.

Выставка презентует текст доклада летчика-космонавта СССР, 
майора Гагарина Юрия Алексеевича о полете на корабле-спутнике 
“Восток” 12 апреля 1961, в котором он так описывает нашу планету: 
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Делегати ХХ з’їзду ЛКСМУ ідуть по вул. Хрещатик. Зліва направо: композитор
О. М. Пахмутова, Ю. О. Гагарін, перший секретар ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єльченко,

секретар ЦК ЛКСМУ В. С. Шевченко. Київ, 25 квітня 1966 г.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од.обл. 2-111938 

Другий розділ виставки присвячений 90-річчю від дня народжен-
ня двічі Героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта, уродженця 
України Георгія Берегового. “Докосмічне” життя нашого земляка і 
Юрія Гагаріна мало чим відрізняється. На одному з фотодокументів, 
представленому на виставці, ми бачимо Георгія Берегового під час тре-
нування з освоєння індивідуальної системи життєзабезпечення і по-
рятунку космонавтів.

Урочисто та щиро вітали політ космонавта його земляки – меш-
канці села Федорівка Карлівського району Полтавської області (фото 
із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного).

Численні фото- та архівні документи експозиції виставки свідчать 
про успіхи радянського ракетобудування. Високі досягнення в науці 
і техніці відображені у звіті, який подав генерал-майор авіації Бере-
говий Георгій Тимофійович про політ на кораблі-супутнику “Союз-3” 
26–30 жовтня 1968 року: “Корабль послушен в управлении, легко под-
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“Земля с этой высоты – 175-327 
километров – просматривается 
очень хорошо. Вид поверхнос-
ти Земли примерно такой же, 
как мы можем наблюдать при 
полете на больших высотах на 
реактивных самолетах. Очень 
хорошо различимы горные мас-
сивы, большие реки, большие 
лесные массивы, береговая ли-
ния, острова”.

Второй раздел выставки по-
священ 90-летию со дня рож де-
ния дважды Героя Совет ского 
Союза, летчика-космонавта,  уро-
жен ца Украины Георгия  Бе ре го-
вого. “Докосмическая” жизнь на -
шего земляка и Юрия Га га ри на 
мало чем отличается. На одном 

Голова Президії Верховної Ради СРСР
Л. І. Брежнєв вручає першому в світі

космонавту Ю. О. Гагаріну зірку Героя 
 Радянського Союзу, орден Леніна і значок

космонавта на прийомі у Великому 
Кремлівському палаці.

Москва, 14.04.1961.
РДАКФД. 1-30128

Прем’єр-міністр Республіки Куба Фідель Кастро
і Голова Державної ради Куби Освальдо Дортікос вітають 

Ю. О. Гагаріна з врученням ордена “Плайя-Хірон”.
Гавана (Куба), 28 березня 1962 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-76771
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Льотчик-космонавт СРСР 
Ю. О. Гагарін на рідній землі.

Квітень 1961 Авт. В. Тарасевич.
РДАКФД. 1-93699

Льотчик-космонавт СРСР Ю. О. Гагарін
дає автографи на прес-конференції 
в Міністерстві культури СРСР під час 2-го 
Міжнародного кінофестивалю.
Серед присутніх: міністр культури СРСР
К. О. Фурцева (праворуч),
італійські кіноактриси
Джина Лоллобриджида 
(2-а ліворуч), М. Мерліні (1-я ліворуч).
Москва, 17.07.1961 р. авт. Я. Халіп.
РДАКФД. 0-3384 кол.

60-і рр. ХХ ст. Ю. О. Гагарін з дочками Оленою 
та Галиною. Автор зйомки Федоров Ф. І.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од.обл. 0-134350

чиняется воле космонавта, а сами процессы при выполнении динами-
ческих режимов просто и надежно контролируются системой индика-
ции на пульте космонавта”.

Вдруге свій подвиг український космонавт звершив у 1978 році. 
В одному з документів експозиції зафіксовано Георгія Берегового 
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из фо то до ку мен тов, представ лен-
ном на выс тавке, мы видим Георгия 
Бе ре го вого во время трени ровки по 
освоению инди виду альной системы 
жизне обеспе чения и спасения кос-
мо навтов.

Торжественно и возвышенно 
приветствовали полет космонавта 
его земляки – жители села Федоров-
ка Карловского района Полтавской 
области (фото из фондов ЦГКФФА 
Украины имени Г. С. Пшеничного).

Многочисленные фото и архив-
ные документы экспозиции выс-
тавки свидетельствуют об успехах 
советского ракетостроения. Высо-
кие достижения в науке и технике 
отражены в отчете, который пред-
ставил генерал-майор авиации Бе-
реговой Георгий Тимофеевич о по-
лете на корабле-спутнике “Союз-3” 
26–30 ок тября 1968 года: “Корабль 
послушен в управлении, легко под-
чиняется воле космонавта, а сами 
процессы при выполнении динами-
ческих режимов просто и надежно 
контролируются системой индика-
ции на пульте космонавта”.

Вторично свой подвиг украин-
ский космонавт свершил в 1978 го-
ду. В одном из документов экс-
позиции зафиксированы Георгий 
Береговой и участники 96-суточ-
ного космического полета на орби-
тальном научно-исследователь ском 

Льотчик-космонавт Г. Т. Береговий на 
тренуванні з освоєння індивідуальної 

системи життєзабезпечення і порятунку 
космонавтів у костюмі “Сокіл”. 

1968 р., Зоряне містечко
Московської обл.

РДАНТД. Арх. № 0-48кол.

Льотчик-космонавт Г. Т. Береговий.
Фото із фондів ДНАБ м. Києва
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 Льотчики-космонавти СРСР Г. Т. Береговий, В. А. Джанібеков, О. Г. Макаров, Г. М. Гречко, 
 Ю. В. Романенко, О. О. Губарєв, космонавт ЧССР В. Ремек – учасники 96-добового космічного

польоту на орбітальному науково-дослідному комплексі “Салют-6-Союз” після вручення їм
державних нагород Л. І. Брежнєвим. Москва, 11.04.1978 р.

РДАКФД. 4-17кол.

Льотчик-космонавт Г. Т. Береговий 
заповнює бортовий журнал після 

тренування. 1968 р.,
Зоряне містечко Московської обл.

РДАНТД. Арх. № 0-5 Ікол.

і учасників 96-добового косміч-
ного польоту на орбітальному 
науково-дослідному комплексі 
“Са лют-6-Союз” після вручення 
екіпажу державних нагород.

Експозиція виставки міс-
тить також повідомлення періо-
дичної преси, які свідчать про 
те, що слава про космічні рейди 
Георгія Берегового линула по 
всьому світу. З відомим космо-
навтом зустрічалися лідери ба-
гатьох держав. Фотодокументи 
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Льотчики-космонавти:
Герой Радянського Союзу полковник

Г. Т. Береговий і підполковник
В. О. Шаталов (груповий портрет). 1968 р., 

Зоряне містечко Московської обл.
РДАНТД. Арх. № 0-645кол.

 Льотчики-космонавти СРСР Г. Т. Береговий, В. В. Терешкова, В. О. Шаталов, А. Г. Ніколаєв 
 розмовляють з Президентом США Р. Ніксоном, що перебував в СРСР з візитом під час
прийому  у Великому Кремлівському палаці. Москва, 29.05.1972 р. Авт. В. Мусаельян.

РДАКФД. 0-343372

комплексе “Салют-6-Союз” пос-
ле вручения экипажу госу дарст-
вен ных наград. 

Экспозиция выставки содер-
жит также сообщения периодиче-
ской печати, свидетельствующие 
о том, что сла ва о космических 
рейдах Георгия Берегового гре-
мела по всему миру. С известным 
космонавтом встре ча лись лидеры 
многих государств. Фотодокумен-
ты выставки вос создают момен-
ты встреч лет чиков-кос монавтов 
СССР Г. Бе ре гового, В. Терешко-
вой, В. Ша та лова и А. Николаева 
с Пре зи дентом США Р. Никсоном. 
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Льотчик-космонавт СРСР Г. Т. Береговий на Внуковському аеродромі під час його зустрічі
після повернення з космоса. Серед присутніх: М. В. Підгорний, Л. І. Брежнєв, О. М. Косигін.

Москва, 01.11.1968 р. Авт. В. Черединцев.
РДАКФД. 0-327327

виставки відтворюють моменти зустрічей льотчиків-космонавтів СРСР 
Г. Берегового, В. Терешкової, В. Шаталова та А. Ніколаєва з Президен-
том США Р. Ніксоном.

Архівні джерела дають можливість відвідувачам зрозуміти, що не 
зважаючи на усі нагороди і титули, яких по праву заслужив Георгій 
Тимофійович Береговий, він залишався доступним для людей і про-
сто сином для своєї мами – Марії Семенівні, яка завжди чекала його в 
гості.

Документальна виставка “Космічна ера в контексті архівної 
спадщини” покликана допомогти сучасникам,зокрема молоді глибше 
пізнати історію космонавтики, життя і подвиг першопрохідців кос-
мосу, збагнути роль України і Росії в освоєнні людством космічного 
простору.
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Архивные источники дают 
возможность посетителям по-
нять, что несмотря на все награды 
и титулы, которых по праву заслу-
жил Георгий Тимофеевич Берего-
вой, он оставался доступным для 
людей и просто сыном для своей 
мамы – Марии Се меновны, кото-
рая всегда ждала его в гости. 

Документальная выставка 
“Космическая эра в контексте 
архивного наследия” призвана 
помочь современникам, в частно-
сти молодежи глубже познать историю космонавтики, жизнь и подвиг 
первопроходцев космоса, понять роль Украины и России в освоении 
человечеством космического пространства.

Мітинг жителів с. Федорівка Карлівського району Полтавської області, присвячений польоту
в космос їх земляка Г. Т. Берегового. 27 жовтня 1968 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-148966 

Г. Т. Береговий (крайній праворуч) та гірники 
шахти “Жовтнева” тресту “Куйбишеввугілля” 

перед спуском в забій. Донецька обл.,
11 лютого 1969 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-124440
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Прилепішева Ю. А.,
Янішевський В. В.

Оригінал-макет:
Собко І. П.

Надруковано
ДЦЗД НАФ

03110, Київ, вул. Солом’янська, 24

Льотчик-космонавт Г. Т. Береговий з дочкою 
Людмилою в домашній обстановці.

1968р., Зоряне містечко Московської обл.
РДАНТД. Арх. № 0-2138кол.

Мати Г. Т. Берегового Марія Семенівна
Берегова розглядає фотографії сина. 

м. Єнакієве Донецької обл., 70-ті рр. ХХ ст.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 2-140493  

Фото. Г. Т. Береговий з онуками Єгором, 
Георгієм і Михайлом.

Січень 1995 р.
Донецький обласний архів.

Музей космонавта Георгія Берегового,
м. Єнакієве 
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