


Роки життя: 

5 жовтня 1930 (Узин, 

Білоцерківський район, 

УСРР) – 29 вересня 2009 
(Гурзуф, АР Крим, Україна)

 Український радянський 

льотчик-космонавт № 4, 

перший космонавт-українець, 

генерал-майор авіації (1976), 

кандидат технічних наук (1977). 

Двічі Герой Радянського Союзу 

(18.8.1962 та 20.7.1974). 

Депутат Верховної Ради УРСР 

6–11-го скликань.



 Павло Попович народився на Київщині, у 

місті Узині Білоцерківського району. Його 

дитинство не відрізнялося чимось особливим 

від дитинства мільйонів хлопчаків його 

покоління. Можливо і не став би він зіркою 

світового значення, якби не одна деталь.

«Під Узином є великий 

аеродром, а тому я мріяв ще 

змалку стати льотчиком і 

обов'язково – винищувачем», –
розповідав Павло Романович.



 Мрія затьмарилася з приходом фашистів. Тоді 
одинадцятирічному хлопцю здалося, що на 
перспективі стати льотчиком можна поставити 
хрест. Але Київщину визволили, і у Поповича 
з'явилося кілька знайомих льотчиків.

 "Тоді я працював водовозом у пекарні, що 
забезпечувала хлібом військовий гарнізон. Не можу 
не згадати одного знайомого — Семеновича. Саме він 
мені, малому, розповідав про літаки та небо", —
пригадував космонавт.

 Оскільки були складні часи, то замість того, щоб 
учитися, Поповичу довелося йти працювати на 
цукровий завод у нічну зміну. Після півночі до 
восьмої ранку працював, а о дев'ятій уже біг до 
школи. 



 “Далі було Білоцерківське ремісниче училище, за спеціальністю 

столяр-червонодеревник, і паралельно – вечірня школа. Після 

закінчення училища направили аж у Магнітогорськ — учитися в 

технікумі трудових резервів. Спершу було дуже важко, адже 

вдома все вчили українською мовою” – розказував Попович.

У двадцять років Павло Попович пішов до 

аероклубу. Після закінчення військового 

авіаційного училища майбутнього 

генерал-майора авіації направили 

служити до Карелії. Там 1957 року Павло 

Попович, вдивляючись у небо, побачив 

перший штучний супутник 
Землі: "Дивилися та думали, що років 

через двадцять хтось із людей полетить у 

космос”.



 7 березня 1960 року після прискіпливого відбору його 

зарахували до першого загону космонавтів СРСР. Із 

майже 3500 кандидатів туди прийняли тільки 20 чоловіків. 

 Пройшовши інтенсивну підготовку в загоні, Попович на 
“відмінно” склав іспит для польоту в космос. Найвищу оцінку 
тоді отримали четверо космонавтів. Але першим, як відомо, 
полетів росіянин – Юрій Гагарін. Росіянином був також 
Герман Титов, але йому не пощастило з ім’ям, яке вважали не 
зовсім “вдалим” як для першого космонавта “країни робітників 
і селян”, тому він полетів другим. І тільки через рік після 
Титова настала черга Андріяна Ніколаєва (чуваш) і Павла 
Поповича (українець). 

 Серед тих, хто наполягав саме на такій послідовності польотів у 
космос, був конструктор космічних кораблів Сергій Корольов: 
“Першими полетять Гагарін і Титов, а ви, хлопці, 
уособлюватимете дружбу народів – українець і чуваш”.



 12 серпня 1962 року, вперше в історії, 
українець Павло Попович стартував у космос 
на кораблі «Восток-4». Разом з Андріяном 
Ніколаєвим, який полетів днем раніше на 
«Востоці-3», Павло Романович 48 разів облетів 
навколо Землі! Тоді вперше було 
встановлено радіозв'язок по лінії «космос-
космос» та проведено телевізійний 
репортаж безпосередньо з космосу. Разом 
з Андріяном Ніколаєвим вони здійснили 
перший у світі груповий політ двох космічних 
кораблів. На орбіті вони знаходилися на 
відстані чотирьох-п'яти кілометрів один від 
одного.





 Вперше в космосі прозвучала 

українська пісня «Дивлюсь я на небо» у 

виконанні Поповича, яку він присвятив 

нашому земляку, генеральному 

конструктору С.П.Корольову.

Перша пісня 
людства в 
космосі -
українська

Корольов розчулився і не покарав Поповича за порушення дисципліни.



 На запитання, чи не боявся Павло Романович, 
прямуючи на борт космічного корабля, він 
відповідав так:

 “Якщо хтось скаже, що стрибати з парашутом, 
літати літаком можна не боячись, — це буде 
брехнею. Лише той, хто несповна розуму, нічого не 
боїться. Безстрашна людина та, яка змогла 
перемогти свій страх. Радше космонавти 
належать саме до цієї категорії.

 Уявіть лишень: космічна ракета з установкою має 
п'ятдесят метрів, під людиною знаходиться 
двадцять мільйонів кінських сип і вона сидить на 
самісінькій верхівці всього цього! І все це будь-якої 
миті може полетіти у тартарари...“



 Наступного разу Павло 
Попович полетів у липні 1974-
го на "Союзі-14". Він 
готувався до польотів, які з 
різних причин не відбулися. 
Шість скасованих стартів 
протягом 12 років… 
Виснажлива підготовка, 
активні тренування, постійне 
вивчення нової техніки, 
плани, надії - і нуль у 
результаті.



 Більше він не літав. Другий політ у 44 роки -
це межа. Захистив дисертацію, написав 
кілька "космічних" книжок, став 
заступником начальника Центру 
підготовки космонавтів.

 Як багаторічний депутат Верховної Ради 
УРСР допоміг односельчанам 
газифікувати вулиці, прокласти 
асфальтівку до одеської траси тощо.
Начебто прості речі, але без впливового 
земляка колгоспники не мали би й цього.



 Перша дружина Павла 
Поповича – військовий 
льотчик-випробувач, 
полковник Марина 
Лаврентіївна Попович 
(1931–2017). Розлучилися в 
1980-ті роки.

 Дочки: Наталя Павлівна 
(нар. 1956) і Оксана 
Павлівна (нар. 1968).

 Друга дружина –
Алевтина Федорівна 
Попович, економіст.



 Сьогодні, згадуючи життєвий шлях 

Павла Романовича Поповича, ми 

можемо низько вклонитися цій людині. 

Своїм бажанням піднятися до небес, 

він поставив нашу націю в п'ятірку 

передових космічних народів світу.


