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3 розділ. Список сайтів Інтернету 

http://space-memorial.narod.ru/cosmonauts/v-volkov.htm 
 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/8692/КОСМОНАВТЫ 
 
http://books.br.com.ua/31138 
 
http://www.walkspace.ru/cos/post_1321835874.html 
 
http://www.people.su/ua/r51 
 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=608 
 
http://astronaut.ru/as_rusia/energia/text/volkov.htm 
 
 http://gtrf.info/35_1150.html 
 
http://www.astronet.ru, http://www.astronaut.ru 
 
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/letunov/govorit-kosm/03.html   
 
http://thehundred.ru/aviacrushes/Union-11 
 
ru.wikipedia.org/wiki/Волков,_Владислав_Николаевич 
 
persona.rin.ru/view/f/0/30414/volkov 
 
vpro24.narod.ru/mix/p17/index.htm 

  
www.travelzone.lv/ukraine/muzei/kosmos/index.php 
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  Мета вебліографічної довідки – зібрання інформації про 
космонавта Волкова Владислава  Миколайовича.  
 

  Довідка складається з трьох розділів:  
1 розділ – сторінки біографії                                                                                     
2 розділ – увічнення пам’яті космонавта 
3 розділ – список сайтів Інтернету 
 

  Концепція: створена до  Дня пам’яті екіпажу "Союз-11"  
 (30 червня).                                                                                             
 

Збір інформації проведено за матеріалами сайтів 
Інтернету. 
 

    Сподіваємось, що вебліографіча довідка стане в нагоді 
учням 7-11 класів для самоосвіти,, бібліотекарям та 
вчителям - на допомогу у підготовці  до уроків та 
проведенні масових заходів. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладач: Касьяненко В.В.                                                              
Відповідальна за випуск: Зяліна Н. К 
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 Фільми:                                                                                           
- «Крутые дороги космоса» — СРСР, Центрнаучфільм, 1972.    

 
 

 
 
 
Фільм про підготовку і політ експедиції «Союз-11». Космонавти 
Г.Добровольский, В. Пацаев і В.Волков протягом польоту провели 
дослідження про вплив невагомості на людину, встановили світовий 
рекорд тривалості перебування людини у космосі, з’єднання та 
роз’єднання корабля «Союз-11» з космічною  станцією, відзняли 
масу документальних кадрів. Протягом повернення на Землю через 
розгерметизацію спускаемої капсули весь екіпаж загинув. Але 
збереглись рідкісні документальні кадри та хроніки, відзняті самими 
космонавтами. Вони використані в цьому фільмі.  
                                                                                           
- «Добровольский, Волков, Пацаев. Вернуться и умереть» —  
Росія, Перший канал, «Тайни века», 2006.      
 
 
                                                                     
 
 
 
  – «Гибель «Союза» — Росія, телекомпанія «Останкино», ТРК 
«Петербург — П’ятий канал», 2008.  
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 Меморіальна дошка у школи № 212 Москви, в якій навчався 
Волков Владислав с 1946 по 1953 г.  

 

 

 

 Марка з зображенням екіпажа КК «Союз-7» 

 

 

 

 
 «Пам’яті екіпажу космічного корабля «Союз-11» 
 
 

 

 

 

 Морське судно «Космонавт Владислав Волков» 
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1 розділ.  Сторінки біографії 

                                                                                                                                  
Волков Владислав Миколайович - видатний космонавт СРСР, двічі 
Герой Радянського Союзу, бортінженер космічних кораблів "Союз-
7", "Союз-11", першої у світі орбітальної наукової станції «Салют». 
Космонавт Світу № 42, Космонавт СРСР  № 20. 
Народився у Москві.                                                                         
Закінчів Московський авіаційний інститут ім. Орджонікідзе 
(спеціальність – інженер – електромеханік ).                                                 
Владислав Миколайович працював: інженером -конструктором 4-го 
відділу ОКБ-1; замісником провідного конструктора космічних 
апаратів "Восход" і "Восток". Волков брав участь у розробці 
креслень ракетоносія "Восход" та МБР Р-9, пройшов повний цикл їх 
розробки, від проектування до пусків. В 1964 р.                           
Владислав Миколайович отримав допуск до спецпідготовки 
космонавтів, а в   1966 р. був зарахований у першу групу кандидатів 
в космонавти-випробувачі .                                                                                         
12 жовтня 1969 р. відбувся довгоочікуваний старт на космічному 
кораблі "Союз-7" в складі В. М. Волкова, О.Філіпченка,  
B. Гоpбатька.  
 
 
 
 
 
Волков летів в якості бортінженера. Була запланована стиковка з 
космічним кораблем "Союз-8", але здійснити її не вдалося. Всього в 
космосі космонавти пробули 4 доби 22 год. 40 хв. 23 с.  22 жовтня 
1969 р. Владислав Миколайович отримав своє перше звання Героя 
Радянського Союзу.                                                                                                          
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Спортивна та літературна діяльність космонавта: 
- Виступав за футбольну команду МАІ на першість Москви 
та Центрального спортивного клубу «Буревестник». 
- В 1970 р. був Головою федерації акробатики СРСР. 
- В.М. Волков - автор біографічної книги "Шагаем в небо», яка 
вперше вийшла у світ в 1971 році.". 
 

  

 

                                                                                                                             
6 червня 1971 р. стартував космічний корабель "Союз-11" разом з 
космонавтами В. Волковим, В. Пацаєвим, Г. Добровольським.  
Політ тривав 23 доби 18 год. 21 хв. 43 с. 

 

 

 

 

А в ніч на 30 червня сталося передчасне відкриття клапана 
дихальної вентиляції і все повітря стравилось. Члени екіпажу 
загинули. Всім їм було посмертно присвоєно звання Героїв 
Радянського Союзу.  
Урни с прахом космонавтів поховані в Кремлівської стіні, на 
Червоній площі в Москві. 
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Нагороди космонавта Волкова Владислава Миколайовича: 
- дві медалі «Золота Зірка» 
- Герой Радянського Союзу (1969 р. і 1971 р.- посмертно)  
- два ордена Леніна                                                                                                          
- золота медаль ім. К. Ціолковського АН СРСР 

2 розділ. Увічнення пам’яті космонавта                

 Ім’я Героя носить:                                                                                              
- науково - дослідницьке судно «Космонавт Владислав Волков      
- кратер на Місяці                                                                                                
- мала планета 1790 Volkov.                                

 На території МАІ в 1974 було створено музей В.М. Волкова 
 Бронзовий бюст встановлено в Москві (Скульптор Г.М. Тонзе, 

архитектори І.М Студенкін та Б.Г. Тхор) 

 

 У місті Корольово, Московської області, створено пам’ятник 
космонавту 

 

 

 
 


