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Житомирянин Сергій Корольов – засновник практичної космонавтики.  

У 1946 році Сергій Павлович очолив ракетну програму СРСР. Під його 

керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету і перший 

штучний супутник Землі. Саме він підготував перший політ людини в космос 

(політ Юрія Гагаріна в 1961 році) та вихід людини в Космос (в 1965 році у 

відкритий Космос вийшов Олексій Леонов). Кожне з досягнень Корольова 

дозволило людству усієї Землі вийти за межі рідної планети і від мрії про 

космічні польоти перейти до дії. 
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Корольов Сергій Павлович народився 12 січня 1907 року в м. Житомирі, у 

сім’ї викладача російської словесності Житомирської чоловічої гімназії Павла 

Яковича Корольова та Марія Миколаївни Москаленко, яка походила із 

заможного купецького роду. У Житомирі сім’я Корольових прожила 2 роки, а 

1908 року переїхала до міста Києва – і незабаром батьки розлучились. 

З 1910 до 1914 року малий 

Сергійко виховувався в місті 

Ніжині (Чернігівська область)  

у домі бабусі та дідуся, Марії 

Матвіївни і Миколи Яковича 

Москаленків. 

 

 

 

 

 

Дід належав до роду ніжинських козаків, що 

так і було записано у його паспорті. Родина 

Москаленків жила у великому будинку, з величезним подвір’ям, просторим 

садом. Та виходити за хвіртку Сергійкові не дозволяли. Гуляти хлопчикові можна 

було лише з дорослими – мамою, дядечком Василем, що катав Сергійка на 

велосипеді і грав з ним у крокет, показував фотоапарат. Дід і бабуся, дядечки і 

тітоньки – оце і всі люди, що оточували Сергійка. У 

цьому замкненому світі в нього були книжки, які 

читала йому мама, кубики, солдатики. Тільки 

гратися Сергійкові було ні з 

ким. «Навколо в сусідів не 

було малюків, він не знав 

галасу й метушні дитячого 

гурту. Граючись сам, 

мимоволі мусив виявляти 

ініціативу, винахідливість, 

учився мислити самостійно. 

Силу волі загартовували 

невдачі. Плакати не 

годилось», — згадувала потім 

його мати Марія Миколаївна.  

 

Мати – Марія Миколаївна 
(1888-1980) 

 

Сім’я Москаленків – дідуся і бабусі  
Корольова.  

В центрі  - трирічний Сергійко. 

 

Батько – Павло Якович  

(1877—1929) 

Сергій Корольов у дитинстві. 



 

Хлопчик дивував своєю допитливістю, кмітливістю, наполегливістю і 

завзяттям, мав виняткову пам'ять. Рано навчився читати. Але найбільше він 

полюбив арифметику.  

В Ніжині він уперше в житті побачив у небі літака – це був показовий політ 

відомого льотчика Сергія Ісайовича Уточкіна.  

Почалася Перша світова війна. Восени 1914 

року родина Москаленків переїхала до Києва, 

де жили на орендованій квартирі. У 1916 році у 

Сергія з’явився вітчим – Григорій Миколайович 

Баланін, талановитий інженер, винахідник. 

Згодом сім’я переїжджає до Одеси. Тут Сергій 

починає навчання у гімназії. Вітчиму вдалося 

встановити щирі і доброзичливі стосунки з 

дев’ятирічним хлопчиком. Замолоду Сергій навіть 

підписувався прізвищем Баланіна, проте 

документально усиновлення оформлено не 

було.  

У 1917 році Сергій пішов у перший клас   

Третьої одеської гімназії. Через кілька тижнів у 

зв’язку з революційними подіями всі гімназії і 

школи закрили. В той час, Сергій, сидячи 

вдома, читав запоєм, безсистемно, не 

розбираючись, все, що міг взяти в шафі. З 1918 

року почали діяти так звані трудові школи. В 

одній з них хлопець провчився кілька місяців, 

але через неспокійну політичну обстановку ці 

навчальні заклади також припинили роботу. 

Наступні чотири роки Сергій навчався вдома 

під керівництвом матері та вітчима.  

На березі моря зберігся будиночок, у якому сім років жив Корольов. 

Море, громадянська війна, нестатки загартували Сергія. Він навчився плавати і 

пірнати. Навчився гребти веслами і керувати вітрилами. Пізніше це вміння 

згодилося Корольову – випробувачеві планерів і ракетопланів власної 

конструкції. Він любив книжки і літаки, любив будувати моделі кораблів і 

аеропланів. 1920-ті роки ознаменувалися загальним інтересом молоді до 

авіації. В Україні, і в Одесі зокрема, діяли Товариства друзів повітряного флоту 

та Товариство авіації та повітроплавання України і Криму, до яких Корольов 

вступив п’ятнадцятирічним юнаком. А в шістнадцять він уже читав лекції з 

планеризму для робітничої аудиторії, працював над проектом першого 

власного планера. В Одесі базувався загін гідропланів. У 1921 році Сергій 

знайомиться з льотчиками. Юний Корольов потоваришував з авіаторами, 

допомагав ремонтувати мотори літаків і проявляв при цьому неабиякі здібності 

та наполегливість у роботі. Сергій все більше захоплюється повітроплаванням. 
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Сергій у шість років умів лічити 

до мільйона. З допомогою 

вчительки за декілька днів вивчив 

таблицю множення і вміло нею 

користувався.  

Вітчим Корольова -  

Г. М. Баланін (1881-1963). 



 

У липні 1922 року, склавши екстерном всі 

іспити, Сергій вступив у передвипускний клас 

Одеської будівельно-професійної школи № 1. 

Школа відрізнялась від багатьох інших хорошим 

складом викладачів. В шкільні роки Сергій 

відзначався глибокими знаннями з усіх 

предметів, видатними здібностями до точних 

наук. Цінним було те, що свої теоретичні знання 

Сергій закріпляв практичною роботою. Він 

багато працював у столярній майстерні, нерідко 

залишався після занять, майструючи щось поза 

програмою. 

Закінчивши в 1924 році будівельну 

профшколу, С. Корольов пройшов практику і 

того ж року, за порадою вітчима, вступив до 

Київського політехнічного інституту. Саме в цьому учбовому закладі майбутній 

вчений почав виношувати плани реактивного руху.  

Самостійне студентське життя було 

нелегке. Потрібно було і навчатися, і заробляти 

гроші на прожиття. Сергій підробляв на 

будівництві, розносив газети з друкарні, 

знімався статистом у кінофільмах, як робило 

багато студентів. Але найголовніше для Сергія 

було навчання. Протягом 1924-1926 років Сергій 

Корольов успішно склав іспити в КПІ з усіх 

предметів за перший і другий курси й перевівся 

на третій курс Московського Вищого технічного 

училища імені М. Е. Баумана на факультет 

аеромеханіки, який був тоді головною базою 

підготовки 

авіаційних 

інженерів. 

 

Як конструктор С. П. Корольов починав 

свою діяльність з розробки ряду конструкцій 

планерів. Свої конструкторські здібності 

виявив Сергій при роботі над дипломним 

проектом – розробка легкодвигунового літака 

СК-4. Цей літак був побудований і пройшов 

льотне випробування в 1930 році. Керівником 

дипломного проекту Корольова був  

А. М. Туполєв. 

Сергій Корольов – випускник 

професійно-технічної школи. 

Дипломований інженер-

аеромеханік. Випускник МВТУ. 

Сергій Корольов – студент. 



 

Навчання в інституті Сергій поєднував з 

конструкторською роботою в авіаційній 

промисловості. А для того, щоб самому 

випробовувати свої конструкції, він вступив до 

Московського льотного училища, яке закінчив 

у 1930 році. За своє життя Корольов зробив 

багато польотів, в тому числі й 

випробувальних. У нього в житті був принцип: 

«Самому будувати, самому випробовувати». 

Йому, як конструктору та інженеру, це дало 

надзвичайно багато знань та навиків. 

Після знайомства з працями  

К. Е. Ціолковського, Корольов захопився 

ідеями створення літальних апаратів з 

реактивними двигунами. В 1931 році Корольов 

створив Групу вивчення реактивного руху 

(ГВРР). Мета цієї групи – вивчення та 

дослідження усіх питань, пов’язаних з будуванням ракет та їх використанням. 

Створивши багато проектів ракет, різноманітних по своїм схемам та 

характеристикам, С. П. Корольов разом із Ф. А. Цандером, В П. Глушко, 

Ю. А. Побєдоносцевим та М. К. Тихонравовим шукав вірний шлях у зовсім 

невідомій області людських знань – польотах ракет. То був шлях проб та 

помилок – щось вченим вдавалось, десь їх чекала невдача. Але група, 

керована С. П. Корольовим, впевнено йшла вперед. 

17 серпня 1933 року ракета ГВРР-13 вперше злетіла в небо. Хоча весь 

політ зайняв лише 18 секунд, але цей невеличкий за тривалістю час мав велике 

значення для майбутньої космічної техніки. Це був початок вітчизняної школи 

конструювання ракет. Сучасникам здавалось, що робота групи – це лише 

забави декількох ентузіастів, але час все розставив по своїм місцях. Ентузіазм 

групи зробив головне – заклав основи знань у новій галузі науки. Без цього 

безцінного досвіду не було б ні першого штучного 

супутника Землі, ні першої людини у космосі, ні 

польоту на Місяць. 

Наступною посадою С. П. Корольова була у  

1933 році посада заступника директора Реактивного 

інституту, потім в 1934 році – керівника відділу ракетних 

апаратів цього інституту. 

В 1934 році вийшла друком книга  

С. П. Корольова «Ракетный полет в стратосфере».  

В цей період конструктор розробив ряд проектів 

крилатих ракет з автоматичним управлінням та 

ракетоплана РП-318-1, який уперше в СРСР здійснив 

політ під управлінням льотчика (1940 рік). 
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«Самому будувати, самому 

випробовувати». 



 

У 1937-1938 роках у СРСР відбувались 

масштабні репресії. За цей час було 

арештовано близько 1,5 мільйона осіб, понад 

600 тисяч розстріляно. 

На жаль, не минула тяжка доля і цього 

видатного вченого… 27 червня 1938 року  

С. П. Корольова арештували за безпідставним 

звинуваченням у шкідництві та участі в 

контрреволюційній організації. Після кількох 

місяців слідства його осудили до десяти років 

ув’язнення. У Сергія Павловича на той час уже була дружина Оксана 

Максиміліанівна, в яку він був закоханий ще зі шкільних літ, та трирічна дочка 

Наталка. 

За звільнення С. П. Корольова боролась сім’я, клопотали відомі всьому 

світу льотчики Герої Радянського Союзу Валентина Гризодубова та Михайло 

Громов. Писав листи до керівництва країни сам Сергій Павлович. Але 

невідомо, як би склалася доля С. П. Корольова, якби не успішний політ 

ракетоплана РП-318-1. Успіх цього проекту дав змогу авіаконструктору 

А. М. Туполєву клопотати про переведення С. П. Корольова до Особливого 

технічного бюро НКВД. З вересня 1940 року Сергій Павлович працює у цьому 

КБ поруч з багатьма іншими видатними інженерами, які були заарештовані за 

різними обвинуваченнями. 

У 1942 році С. П. Корольова направили в Казань, до іншої табірної 

організації – дослідного КБ моторобудівного заводу. Працюючи у цьому КБ у 

роки війни, С. П. Корольов розробляв проекти оснащення серійних бойових 

літаків рідинними ракетними прискорювачами, які збільшували швидкість 

літаків. Безумовно, великим внеском в справу перемоги було створення під 

керівництвом Сергія Павловича нового класу зброї – системи залпового вогню. 

Ця зброя, що наводила жах на супротивника, отримала на фронті ласкаву 

назву «Катюша».  

Звільнили Корольова та зняли судимість у липні 1944 року. Проте повністю 

його реабілітували лише в 1957 році. 

У 1945 році вченого направили у відрядження до Німеччини, де в складі 

Технічної комісії інженерів із Радянського Союзу він мав ознайомитись із 

німецькою трофейною ракетною технікою. У Німеччині Сергій Павлович 

перебував понад рік. Після повернення до Москви в 1946 році Корольова було 

призначено головним інженером інституту, організованого для вивчення та 

узагальнення досвіду створення ракет дальнього радіуса дії. Це був початок 

нового етапу творчої діяльності С. П. Корольова. 

У 1947 році Корольов обирається членом-кореспондентом Академії 

артилерійських наук. Він займається удосконаленням висотних геофізичних 

ракет, читає курс лекцій в МВТУ імені М. Е. Баумана. У цей час бере участь у 

роботі комісії з дослідження верхніх шарів атмосфери.  

«Книга розумна, змістовна і 
корисна...»- так відгукнувся 
К. Е. Ціолковський про першу книгу 
С. П. Корольова. 
Пізніше Корольов підписувався 
псевдонімом: професор К. Сергєєв. 



 

В особистому житті Сергія Павловича відбуваються 

зміни. У 1949 році Корольов розлучається з першою 

дружиною Ксенією Максиміліанівною Вінцентіні та 

створює нову сім’ю з Ніною Іванівною Котьонковою, з 

якою прожив до кінця свого життя. Дочка Сергія 

Павловича Наташа довго не могла простити батькові 

цей крок. Через багато років дочка написала про свого 

знаменитого батька книгу. 

 

 

 

 

 

У 1954 році Сергій Павлович 

звертається до керівництва країни з 

пропозицією про створення та запуску 

штучного супутника Землі. Потім керує  

розробкою перших зразків космічних  

літальних апаратів, бере участь у будівництві  

наземних випробувальних служб космодрому Байканур. 

У 1956 році С. П. Корольов був удостоєний звання Героя Соціалістичної 

Праці. В цей період він керує розробкою та випробуванням нових зразків 

ракет. Через рік під його керівництвом була створена перша в світі 

міжконтинентальна балістична ракета Р-7. Це стало найважливішим 

конструкторським досягненням С. П. Корольова. Перший вдалий пуск ракети 

відбувся 27 серпня 1957 року. Р-7 стала основою для створення цілої родини 

ракет-носіїв, що забезпечили низку фундаментальних досягнень у галузі 

безпілотної та пілотованої космонавтики. 
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«Батько» - так назвала свою книгу 
дочка знаменитого Генерального 
конструктора Сергія Корольова 
Наталія Сергіївна. Це - сплав 
документальної хроніки, суворого 
історичного дослідження і 
особистої сповіді. 

Перша сім’я С. П. Корольова: Сергій Павлович,  
Ксенія Вінцентіні з дочкою Наталією. 

С. П. Корольов з дружиною Ніною, 1957 р. 

Дочка С. Корольова Наталія. 



 

 

4 жовтня 1957 року Корольов керує 

запуском першого у світі штучного 

супутника Землі. Це був початок космічної 

ери людства. Сергія Павловича 

нагородили Ленінською премією. 

У створенні ракетно-космічної 

техніки завжди беруть участь тисячі вчених, 

інженерів, робітників. Масштаби робіт 

вимагають об'єднаних зусиль працівників 

багатьох галузей науки і 

техніки. Генеральний 

конструктор 

С. П. Корольов умів знаходити здібних, талановитих фахівців, умів 

створити творчу обстановку – всі, хто працював поряд з ним, 

заряджалися його енергією і всі сили віддавали спільній справі. 

Всіх, хто брав участь в тому чи іншому експерименті, Корольов 

об'єднував поняттям «ми». У вирішенні складних, а часом зовсім 

нових для людства питань Корольову допомагали смілива 

фантазія, невичерпний оптимізм і розумна обережність.  

Під керівництвом С. П. Корольова були створені численні 

балістичні та геофізичні ракети, ракети-носії, автоматичні й 

міжпланетні станції «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3». Станція «Луна-3», 

передала фотознімки невидимого для Землі зворотного боку 

Місяця. За його ініціативою і під його керівництвом було створено пілотований 

космічний корабель. Як член Держаної комісії і технічний керівник,  

С. П. Корольов здійснює 12 квітня 1961 року запуск першого в світі пілотованого 

космічного корабля з Юрієм Гагаріним на борту. 

У 1961 році Сергію Павловичу Корольову вдруге було присвоєне почесне 

звання Героя Соціалістичної Праці. Протягом 1961-1965 роках він здійснює 

керівництво стартами космічних кораблів «Восток-2, 3, 4, 5, 6». Готує до польоту 

та бере участь у запуску ракетно-космічної системи «Зонд» для дальніх 

міжпланетних польотів. Здійснює запуск КК нового покоління «Восход-1, 2» з 

виходом людини у відкритий космічний простір. Затверджує проект 

орбітального комплексу «Союз», підготовленого під його керівництвом.  

У 1965 році Сергій Павлович тяжко захворів, але своєї праці не полишає і 

відправляє у космос перший штучний супутник зв’язку «Молнія-1», керує 

запуском станцій «Луна-5,6» та «Зонд-3», який зробив фотознімки зворотної 

частини Місяця, що залишалася невідомою. Останні старти, у підготовці і 

здійсненні яких С. П. Корольов бере безпосередню участь, - це «Луна-6, 7», 

«Молнія», «Венера-2», готує до польоту «Луна-9» з місяцеходом на борту. 

Одночасно займається розробкою нового космічного корабля «Союз», робить 

чорнові ескізи першої орбітальної станції, систематизує матеріали для видання 

праці з ракетобудування та космонавтики.  

Ракета Р-7. 

Перший штучний супутник Землі. 
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Картини космонавта Олексія  Леонова  

«Над Чорним морем» 

«Вихід у відкритий космос» 



 

Не можна не відзначити факту 

залучення С. П. Корольовим українських 

вчених та інженерів для вирішення завдань 

практичної космонавтики. Починаючи з 1960-

го року в Україні було створено розвинуту 

базу з будування ракет, космічних апаратів і 

ракетних двигунів великої потужності. Ракети 

виготовляли на першому в Радянському 

Союзі серійному заводі «Південмаш» у 

Дніпропетровську (тепер м. Дніпро).  

Сергій Павлович вважав себе українцем. Ще під час вступу до КПІ, 

заповнюючи анкету абітурієнта в графі «національність», він написав 

«українець». Дитячі та юнацькі роки Сергій Корольов прожив в Україні, яку дуже 

любив. Він любив українські пісні, не забував українську мову. 

За 59 років життя чудовий учений Сергій Корольов встиг багато зробити не 

лише для своєї батьківщини, а й для всього людства. Конструкторські розробки 

С. П. Корольова в галузі космонавтики мають світове значення. Йому були 

притаманні надзвичайний розум, сміливість – і він палко вірив у безмежні 

можливості людини, в те, що освоєння космосу зробить людство багатшим і 

щасливішим. 

С. П. Корольов належав до числа 

унікальних фахівців: його особистість і 

сфера діяльності мали надзвичайну вагу та 

становили державну таємницю. Через це він 

двічі не отримав Нобелівську премію: в 1957 

році – за запуск першого у світі штучного 

супутника Землі і в 1961 році – за політ 

Першого космонавта. Лише після смерті  

14 січня 1966 року ім’я Головного 

конструктора і його біографія відкрилися 

широкому загалу. Прах видатного вченого, 

конструктора поховано у Москві, у Кремлівській стіні. 

Він міг померти від черевного тифу, але не помер, міг розбитися на 

літаку, але не розбився. Його могли розстріляти як «ворога народу», але не 

розстріляли. Міг загинути в таборі, але не загинув. Мав потонути в Тихому 

океані, але запізнився на корабель, який через п'ять днів зазнав катастрофу.  

Ця людина вижила, щоб, пройшовши через терни, першим вивести людство 

до зірок. Його ім'я – Сергій Павлович КОРОЛЬОВ. Напевно, не було до нього на 

Землі іншої такої людини, яка б так любила небо. 

З гордістю згадують свого славетного земляка С. П. Корольова жителі 

Житомира, Ніжина, Одеси й Києва, де пройшло його дитинство і юність. Ім’я 

Корольова присвоєно інститутам, обсерваторіям. В 40 країнах світу є вулиці 

названі його іменем. Його іменем названо місто в Московській області (Росія).  

Космічний корабель «Восток-1», 
пілотований Юрієм Гагаріним, 
зробив за 108 хвилин один виток 
навколо Землі. День польоту  
Ю. Гагаріна в космос, 12 квітня,  
було проголошено Всесвітнім 
днем авіації та космонавтики. 

18 березня 1965 року на орбіту 
Землі було виведено космічний 
корабель-супутник «Восход-2». 
Льотчик-космонавт О. Леонов 
вперше в історії людства здійснив 
вихід у космічний простір. 



 

На зворотному боці Місяця, вперше сфотографованому радянською 

космічною станцією, іменем Корольова названо найбільший таласоїд (велике 

кратерне утворення на Місяці). Його іменем 

названі астероїд, високогірний пік на Памірі, 

перевал в горах Тянь-Шань.  

С. П. Корольову спорудженні пам’ятники 

в багатьох містах, створено музеї. Про нього 

написано надзвичайно велику кількість статей, 

нарисів, спогадів, книг. Академією наук СРСР 

у 1967 р. засновано Золоту медаль імені  

С. П. Корольова. 

 

Вшанування пам’яті С. П. Корольова у Житомирі 

 

Житомиряни особливо відносяться до пам’яті про Сергія Корольова. В 

Житомирі іменем академіка названа вулиця, майдан в самому центрі міста, 

цілий мікрорайон називається Корольовський, багато вулиць мають назви, 

пов’язані з космосом і космонавтами. Ми гордимося своїм унікальним 

музеєм космонавтики. 

 

Музей космонавтики імені С. П. Корольова  

Аналогів житомирському музею космонавтики імені Сергія Корольова в 

Україні немає. Більше того, у ньому зберігаються експонати, яких не знайти 

навіть у провідних космічних музеях світу. Експонати для музею збирали 

практично у всьому світі, а багаті експозиції розмістили в двох будівлях. 

1 серпня 1970 року в 

Житомирі був відкритий 

меморіальний будинок-музей 

академіка Сергія Павловича 

Корольова. Меморіальна 

експозиція знаходиться в 

будинку, де народився Сергій 

Корольов. Експонати 

розповідають про найважливіші 

етапи життя і трудової діяльності 

вченого. Тут представлені його 

особисті речі і фотографії, 

документи. Завдяки цим 

експонатам відвідувачі музею 

зможуть дізнатися про непросту долю людини, яка стала символом освоєння 

космосу. 
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У м. Дніпро знаходиться найбільший 
у світі ракетно-космічний комплекс, 
де було розроблено і створено 13 
типів чотирьох поколінь бойових 
ракет, 12 типів космічних носіїв та 
близько 70 типів космічних апаратів. 

http://cosmosmuseum.info/


 

У 1987 році було завершено будівництво спеціальної будівлі для 

експозиції «Космос», яка була відкрита 1 червня 1991 року. Перед входом в 

музей встановлено дві ракети, 

спрямовані увись.  

В експозиції представлена 

унікальна колекція зразків 

космічної техніки, устаткування, 

спорядження космонавтів, а 

також документи, фотографії, 

сувеніри з космічної тематики. 

Космічна частина експозиції 

розповідає про історію 

розвитку космонавтики, про 

історію ракетобудування. 

Окремий тематичний 

комплекс складають музейні 

предмети, які відносяться до 

розвитку космонавтики в Україні.  

В музеї знаходяться макети різних космічних апаратів: «Місяцехід-2», 

корабель «Союз», «Союз-27», що побував в космосі, та інші експонати. Тут 

можна побачити також спорядження космонавтів і предмети орбітального 

побуту. Найбільшою гордістю музею є капсула з грунтом Місяця, 

презентована NASA. 

Неординарні експозиції музею, в основу яких закладена ідея про єдність 

людини і космосу, буквально зачаровують своїм незвичайним видовищем і 

фантастичною таємничістю. Унікальне світлове і музичне оформлення 

усередині павільйону перетворює експозицію на фантастичну інсталяцію і 

створює справжню космічну атмосферу. Як у дітей, так і у дорослих це дивне 

видовище викликає неймовірне захоплення. 

З найперших днів роботи музею і до теперішнього часу проводиться 

удосконалення експозицій. Відмінною рисою є те, що у виставках музею 

гармонійно поєднується технічна і гуманітарна складові. Окрім цікавих зразків 

техніки для космічних досліджень тут можна дізнатися про долі тих людей, які 

змогли зробити реальністю багатовікову мрію про політ в космос. Щороку 

музей відвідують понад 70 тисяч людей, а за весь час його існування тут 

побувало 2,5 мільйонів відвідувачів з різних країн світу. 

Пам’ятники С. П. Корольову в Житомирі  

У 1971 році у Житомирі в центрі міста був відкритий пам’ятник Сергію 

Павловичу Корольову. Автори – скульптор О. Олійник та архітектор А. Корнеєв. 

Композиція пам’ятника символічна: в лівій руці С. П. Корольова – макет 

штучного супутника Землі. На урочистому відкритті пам’ятника 29 квітня 1971 

року були присутні мати вченого Марія Миколаївна Корольова-Баланіна, дочка 

Наталя та онук Андрій, також приїхав космонавт Євген Хрунов. Пізніше і саму 

площу назвали іменем Корольова. 



 

Другий пам’ятник Сергію Павловичу Корольову встановлено у 1990 році 

поруч з музеєм космонавтики. Авторами роботи стали скульптор Ю. Іванов і 

архітектор М. Ксеневич. Вченого зображено у зрілому віці. Бронзове погруддя 

встановлено на постаменті з рожевого полірованого граніту.  

На території Житомирського військового інституту у 1990 році був відкрий 

пам’ятник С. П. Корольову, створений талановитим житомирським 

скульптором О. П. Вітриком. 

У 1999 році Житомирському військовому інституту присвоєно ім’я 

видатного вченого, творця ракетно-космічної техніки, академіка Академії наук 

СРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці Сергія Павловича Корольова. 

Житомир як і вся Україна пам’ятає свого знаменитого земляка, гордиться 

ним і береже про нього пам’ять. 
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