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ак уже сталося в моєму житті, що я займаюся дослідженнями планети 

Земля та інших об’єктів Всесвіту. Дослідження — це шлях до знань про 

життя, людей та навколишній їхній світ. Підкреслюю, що це шлях, 

куди б він не завів. Як відомо, з плином часу результати досліджень 

швидко застарівають. Впродовж віків дослідники шукали вогонь та 

чисту воду, золото та дорогоцінні мінерали, невідомі землі та високі 

гори, намагаючись знайти відповіді на поставлені питання. А знаходи-

ли нові запитання, відповіді на які приходилося шукати на новому 

більш високому рівні знань. Яскраві приклади таких змін демонструє 

астрономічна наука, яка за останні десятиріччя збагатилася новими 

відкриттями (позасонячні планетні системи, чорні діри, гравітаційні 

хвилі та ін.). Пошук «нових земель» невпинно триває.

У сфері моїх наукових інтересів також відбулися великі зміни, а 

саме точність астрономічних позиційних спостережень збільшилася 

за останні десятиріччя у тисячу разів, а мені довелося пережити пе-

рехід від класичних астрономічних до космічних методів вивчення 

обертання Землі.

У цьому розділі я подаю окремі тематичні нариси та фотофакти з 

мого професійного життя, а також спогади про відомих людей, з ко-

трими мені пощастило зустрічатися, працювати та спілкуватися. 

Очевидно, що мої «Спогади» мають суб’єктивний присмак, а я 

розумію, що, як писав М. Монтень: «Ніколи не буває, щоб дві люди-

ни мали одинакові погляди на одну і ту ж річ і щоб дві одинакові дум-

ки були не тільки у двох різних людей, але й у однієї і тої ж людини в 

різні часи».

Т
ВСТУПНЕ СЛОВО

—Що є сильніше за земне тяжіння?

—Любов до неба та душі людської.
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Признаюся, що і мої думки змінювали-

ся з часом, хоч я і намагався  дотримував-

ся певної «світової лінії».

МАС У МОЄМУ ЖИТТІ

Діяльність астрономів всього світу тісно 

по в’язана з їх професійною організа-

цією — Міжнародним астрономічним со-

юзом (МАС). Цей союз, заснований ще у 

1919 році, був одним із перших об’єднань 

науковців. І в ньому до цього часу зберіга-

ється індивідуальне членство (нині кіль-

кість членів МАС сягає близько 10 тисяч). 

Практично всі вагомі досягнення в галузі 

астрономії та суміжних науках обгово-

рюються на різноманітних форумах МАС, 

а раз на три роки відбуваються його Ге-

неральні асамблеї (з’їзди). 

Бути членом МАС у колишньому СРСР 

було дуже прес тижно. Через «московську 

монополію» і певні обмеження з боку 

«директивних органів» обрання в члени 

МАС «людей з провінції» було вкрай об-

межене (на відміну від США, де практич-

но всі астрономи на рівні Ph. D. обирають-

ся членами МАС). Мій учитель Є.П. Фе-

доров мав досить високу репутацію в 

МАС — брав участь у з’їз  дах, був президен-

том комісії № 19 «Обер тання Землі» МАС 

та ін. Тому і в мене було природне бажан-

ня стати членом МАС.

Перше знайомство з МАС

ХІІІ Генеральна асамблея МАС проходила 

в 1967 р. в м. Празі — столиці «соціаліс-

тичної» Чехословаччини (я беру в лапки 

цей термін тому, що вже на той час у ЧССР 

відбувалися складні політичні події). Зда-

валося, що мала б бути реальна можли-

вість формування великої радянської де-

легації на цей з’їзд МАС. Але бюрокра-

тична машина працювала у раз і назавжди 

встановленому режимі — делегація була 

малочисельною (десь близько 12 осіб), але 

було дозволено формувати в Москві так 

звані групи наукового туризму (поїздка за 

власний рахунок при збереженні заробіт-

ної платні за місцем роботи). 

Для молодого українського астронома 

попасти навіть до такої групи було прак-

тично неможливо. Тому я, використовую-

чи свої зв’язки в ЦК ЛКСМУ та Бюро 

ММТ «Супутник», організував групу мо-

лодих астрономів Ук раїни для поїздки в 

ЧССР з метою участі в роботі ХІІІ з’їзду 

МАС. У групі нас було близько 25 моло-

дих науковців із Києва, Харкова та інших 

міст України, декілька звичайних туристів 

та один «куратор» від КДБ. Це була зви-

чайна туристична поїздка, але все таки де-

кілька днів ми були в Празі і мали змогу 

відчути атмосферу великого астрономіч-

ного форуму. Завдяки Є.П. Федорову я 

познайомився з відомими спеціалістами 

в галузі астро мет рії та вивчення обер-

тан ня Землі — Ш. Юмі (Японія), М. Стой-

ко (Фран ція, колишній аспірант О. Орло-

ва та працівник Одеської обсерваторії), 

П. Мельхіором (Бельгія) та іншими. Ос-

новною перешкодою в активному спілку-

ванні з закордонними колегами була моя 

англійська мова. Хоч я і здав кандмінімум 

з цієї мови в АН УРСР (за власним бажан-

ням, оскільки раніше в МДУ я здав цей мі-

німум з німецької мови), але мені явно 
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бракувало навиків практичного спілку-

вання. Тому після цієї поїздки я сер йозно 

зайнявся англійською мовою. Мої перші 

професійні знайомства на ХІІІ з’їзді МАС 

були дуже цікавими і продов жувалися ще 

дов гі роки.

Майже за таким самим сценарієм про-

ходила моя участь у наступній Генераль-

ній асамблеї МАС (м. Брайтон, Велика 

Британія) в 1970 році. В Москві була орга-

нізована молодіжна туристична група (на 

цей раз у всесоюзному масштабі), до скла-

ду якої увійшло з Києва чотири особи 

(Л. Шульман, В. Ботвінова і я — з ГАО, а 

також ще одна дівчина — філолог з КДУ). 

На цей раз вдалося побувати на з’їзді лише 

один день. Мені пощастило, що в цей день 

було розширене засідання Комісії № 19 

МАС, і я розповсюдив свою доповідь про 

вільну добову нутацію, познайомився і 

поговорив з С. Дебарба — астрономом з 

Парижської обсерваторії, котра займала-

ся аналогічною проблемою. Мої творчі 

контакти з С. Дебарба не припиняються і 

до сьогоднішнього дня.

З туристичної та світоглядної точки 

зору поїздки до Чехословаччини та Вели-

кої Британії були надзвичайно цікавими і 

до певної міри наповненими елементами 

«драматизму», про що я розповім в іншо-

му розділі книги.

У світовій астрономічній спільноті
На початку 1970-х років я вже активно 

включився у всесоюзне та міжнародне 

астрономічне життя. Мене «запримітили» 

і я отримав листа від Астроради АН СРСР 

про включення моєї кандидатури для об-

рання членом МАС. Згідно зі  Статутом 

МАС нових членів обирають на з’їздах. 

XV з’їзд МАС (1973 р.) проходив у дале-

кій Австралії і, зрозуміло, ніякої можли-

вості послати туди тургрупу не було. Я був 

М. Стойко разом з Е. Яновицьким, Я. Яц ківим та 

М. Орловим (справа наліво), м. Київ, 1971 р.

С. Майор, Я. Яцків, К. Сугава, Є. Федоров, 

А. Корсунь, М. Миронов, м. Київ, 1971 р.
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заочно обраний в члени МАС та, не див-

лячись на мою відсутність, до складу Орг-

комітету Комісії № 19 «Обертання Землі». 

XV GENERAL ASSEMBLY 
IAU SYDNEY 1973

Sydney, 24 August 1973

It is my great pleasure to inform you that you 

have been elected, a member of the IAU during 

the XYth General Assembly of the Internatio-

nal Astronomical Union. I do hope that you will 

be able to accept this nomination. If, for some 

reason, this may not be the case, please inform 

the IAU Secretariat, whose address will be after 

September 1:

Astronomy Department

University of Thessaloniki

Thessaloniki,

Greece. 

The Secretariat would also be happy to be 

informed of possible corrections to your address 

as given on the envelope of this letter.

May 1 express the hope that you will be 

pleased with your membership of the Union. The 

Union no doubt will profit from your experience 

and knowledge.

Very sincerely yours,

Bengt Stromgren,

President of the Union.

Крім того, в Австралії вперше була пред-

ставлена наша (разом із М. Зверєвим та 

ін.) доповідь про створення Каталогу фун-

даментальних слабких зір (моє нове за-

хоплення!). Починаючи від XVІ-го з’їзду 

(м. Гренобль, Франція) я вже брав участь 

у подальших з’їздах МАС як офіційний 

делегат АН СРСР чи гість МАС. 

1976 р., XVІ-й з’їзд МАС, м. Гренобль.  
Радянська делегація у складі 10 чоловік 

(керівник — академік А. Б. Сєверний, се-

кретар — заступник голови Астроради 

Г.С. Хромов). З наукової точки зору най-

більш цікавими для мене були: засідання 

робочої групи з підготовки нової систе-

ми астрономічних сталих, яку очолював 

проф. В. Фріке, збори Комісії № 19 (пре-

зидент — К. Сугава) та оглядові лекції ві-

домих астрономів — К. Сагана, США 

(«Ре зультати досліджень Марса за допо-

могою КА «Вікінг-1»), П. Морісона, Ве-

лика Британія («Астрономія та закони 

фізики») та доповідь І.М. Копилова про 

6-метровий телескоп САО АН СРСР. На 

засіданні РГ «Аст ро но міч ні сталі» я по-

знайомився з проф. В. Фріке і мав з ним 

розмову про проблему нутації (зміну орі-

єнтації осі обертання Землі у просторі) 

та необхідність організації спеціального 

симпозіуму на цю тему, запропонувавши 

провести його в м. Києві.

Це було обумовлено необхідністю пере-

ходу від моделі нутації абсолютно твердої 

Землі до нутації більш-менш реальної мо-

делі внутрішньої будови нашої планети.

В. Фріке схвально відгукнувся на таку 

пропозицію і використав весь свій вплив, 

щоб Виконком МАС, не дивлячись на 

запізнілу подачу матеріалів, затвердив 

про ведення симпозіуму № 78 «Нутація і 

обертання Землі» в м. Києві (див. далі). 

На з’їз ді в м. Греноблі була прийнята 

но ва «Си стема астрономічних сталих, 

МАС- 1976» за винятком теорії нутації, 

яка ста ла предметом жвавої дискусії в 

1976—1980 рр.
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Ще на початку 1976 р. президент комі-

сії № 19 МАС К. Сугава попросив мене 

зробити оглядову доповідь з проблеми 

вільної близькодобової нутації Землі. 

INTERNATIONAL LATITUDE
OBSERVATORY MIZUSAWA-SHI, 

IWATE-KEN, JAPAN
Dr. Ya. S. Yatskiv

Main Astronomical Observatory,

Ukrainian Academy of Sciences,

Kiev 127, 252127 USSR. 29 January 1976

Dear Dr. Yatskiv,
I beg your pardon for my long silence. I have 

preliminarily  arranged a detailed programme of 

Commission 19, as enclosed in this letter.

I would be much appreciated if you would 

speak about «On the characteristics of the 

Chandler wobble and diurnal free nutation» in 

the Second Session for about 20 minutes includ-

ing discussions. I ask you, to accept this title or 

other better one. May I expect your lecture will 

contain a review and some future vision. I wait 

your rapid reply on your lecture since I must 

submit a final programme to the General Sec-

retary as possible. If you would agree with this 

programme, would you please contribute a paper 

and distribute it at the meeting.

I recommend you as the new Vice-President 

of Commission 19, I expect you will accept my 

proposal, but I wait your reply on this proposal 

as soon as possible. The next President is to be 

Dr. R. O. Vicente.

With kindest regards,

Yours very sincerely,  C. Sugawa

Я підготував таку доповідь, в якій, зда-

ється, вперше навів класифікацію трьох 

типів задач, кот  рі зустрічаються при ви-

вченні руху полюсів Землі. К. Сугава ре-

комендував обрати мене віце-президентом 

Комісії № 19, але цього з певних причин 

не сталося. У той час я був представником 

класичної школи дослідників обертання 

Землі, а на порядок денний вже виходили 

нові космічні методи. Віце-президентом 

цієї комісії був обраний П. Паке (Бельгія), 

котрий займався питаннями використан-

ня допплерівських спостережень ШСЗ 

для визначення координат полюса. 

Я залишився членом Оргкомітету Ко-

місії № 19 до наступної Генеральної 

асамблеї, на якій все таки був обраний 

віце-прези ден том цієї комісії МАС.

З Комісією № 19 МАС практично по в’я-

зане все моє подальше професійне жит тя:

1973—1979 рр. — член Оргкомітету;

1979—1982 рр. — віце-президент;

1982—1985 рр. — президент;

1985—1988 рр. — член Оргкомітету (ex -

o fficio);

від 1988 р. — член комісії.

У цій комісії мені приходилося займа-

тися різними справами. Перш за все я до-

бровільно взяв на себе зобов’язання щодо 

підготовки в СРСР звітів про стан дослі-

джень обертання Землі. Звіти в повному 

обсязі ніде не публікувалися, а їх вико-

ристовували президенти комісії для підго-

товки загальних звітів. 

У другій половині 1970-х років у дослі-

дженні обертання Землі стали широко ви-

користовувати нові методи і засоби спо-

стережень, котрі давали змогу підвищити 

на порядок точність визначення пара мет-

рів орієнтації Землі. Як президенту Ко-

місії № 19 мені приходилося займатися 
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З директором МСРП д-ром К. Йокояма, 1999 р.

З д-ром Ш. Юмі. Монреаль, 1979 р.

справою діяльності Міжнародної служби 

руху полюса (МСРП) та її Центрального 

бюро, котре знаходилося в Японії. На цей 

час припала заміна директора МСРП, 

прийняття нової теорії нутації МАС-1980 

та інші важливі події.

1979 р. XVІІ з’їзд МАС, м. Монреаль. Ра-

дянську делегацію очолював віце-пре-

зидент МАС, відомий грузинський ас-

троном Є.К. Харадзе, а я був секретарем 

делегації і фактично відповідав за всі ор-

ганізаційні справи. До складу делегації 

входило більше 20 осіб, серед них відомі 

астрофізики Й.С. Шкловський, О.О. Бо-

яр чук, І.М. Копилов та ін. Про цю Гене-

ральну асамблею я детально розповів на 

сторінках «Астрономического календаря 

за 1981 год». Тут зупинюся лише на дис-

кусії з проблеми нутації, яка проходила 

дуже жваво і драматично. Робоча група 

МАС (голова — К. Сайдельман, США), до 

складу якої я входив, підготувала пропо-

зицію про прийняття нового стандарту з 

нутації на базі теорії Кіношіти для нутації 

абсолютно твердої Землі і теорії М. Моло-

денського для врахування відхилення бу-

дови реальної Землі від абсолютно твер-

дого тіла. Але делегація США не погоди-

лася з цією пропозицією і запропонувала 

прийняти теорію Дж. Вара як стандарт ну-

тації. Були гарячі дебати, суперечки і... го-

лосування, під час якого я утримався, ро-

зуміючи, що теорія Дж. Вара має переваги 

перед теорією М. Молоденського, бо ба-

зується на більш точній моделі внутріш-

ньої будови Землі. Але теорія Вара не була 

своєчасно подана до РГ «Нутація», оскіль-

ки була завершена тільки напередодні 
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з’їзду. За результатами голосування була 

прийнята пропозиція РГ, яка через рік 

була змінена на користь теорії Дж. Вара. 

Всі ці «дебати з нутації» і своє бачення 

майбутнього у цій проблемі я виклав піз-

ніше у спеціальному виданні-припринті 

Інституту теоретичної фізики АН УРСР 

«Нутация в системе астроно мических по с-

тоянных» (1980).

У ранзі президента Комісії № 19 на цьо-

му з’їзді я займався організацією проекту 

МЕРІТ і підготовкою до створення нової 

міжнародної служби обертання Землі 

(МСОЗ). Мені пощастило бути в центрі 

Рік; місце Заходи Мої обов’язки

1978 р.; м. Кадіс, 

Іс па нія

Створена робоча група щодо втілення 

нових методів вивчення обертання Землі

Д. Вілкінз (голова) і 25 чле нів, 

в т. ч. Я. Яцків

1979 р.; м. Мон ре аль, 

Канада

Схвалено проект МЕРІТ Я. Яцків — член РГ, від по ві  дальний 

за участь СРСР в проекті

1980 р. Перша спостережна кампанія МЕРІТ Організація участі СРСР

1981 р.; м. Грас, 

Фран ція

Підсумки першої кампанії Звіт Я. Яцківа про участь СРСР 

в кампанії

1983—1984 рр. Основна спостережна кампанія МЕРІТ Організація участі країн сві ту 

у кампанії

1985 р.; м. Нью-Делі, 

Індія

Організація засідань Комісії № 19, під го-

тов ка резолюції МАС по проекту МЕРІТ 

та створенню МСОЗ

Президент Комісії № 19

1987—1988 рр. Створення дирекції МСОЗ Член-кореспондент МСОЗ

1988 р.; м. Балтімор, 

США

Засідання дирекції МСОЗ Представник МАС в МСОЗ

1990—1991 рр.; 

м. Па риж, м. Мід зусава

Засідання дирекції та робочі наради 

МСОЗ

Член дирекції МСОЗ

1992—1995 рр.; 

м. Париж

Засідання дирекції МСОЗ Директор МСОЗ

від 1995 р. МСОЗ Член-кореспондент МСОЗ

подій цього активного періоду зміни ме-

тодології та техніки визначення параме-

трів обертання Землі, познайомитися з 

багатьма відомими спеціалістами в цій га-

лузі науки. На цю тему я написав декілька 

статей, багато звітів, листів тощо. Про де-

які події цього часу я ще згадуватиму в ін-

ших розділах книги. А тут наведу в хроно-

логічному порядку перелік різноманітних 

заходів, в яких я брав участь.

Останньою моєю акцією на посту ди-

ректора МСОЗ була участь у підготовці 

брошури «IERS: Mission and Goаls for 

2000» та визначення ролі NOAA (США) в 
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МСОЗ. Наведу тут виписку з моєї теле-

грами в зв’язку з обранням нового голови 

дирекції МСОЗ проф. К. Райберга (ФРН).

IERS/DB Meeting, July 11 1995, Boulder, USA

Dear Colleagues!
I want to acknowledge and thank all who 

participated in IERS. It was a pleasure for me to 

become acquainted with so many of recoquised 

scientists and to work with them in our field. I 

would like to express my special gratitude to the 

members of Directing Board in particular to the 

Secretary for their kindness and help during my 

term of chairmanship.

With best regards

Ya.Yatskiv

1977 р. Перший в Києві 
офіційний Симпозіум МАС 

Я вже згадував раніше, чому виникла по-

треба організації Симпозіуму МАС з пи-

тань нутації і як вдалося це питання ви-

рішити під час з’їзду МАС в м. Греноблі 

завдяки допомозі проф. В. Фріке та під-

тримки проф. Е. Мюллера (генерального 

секретаря МАС). Для мене і моїх колег на 

початку 1977 р. розпочалася кропітка і 

важка (в умовах тодішнього СРСР) робота 

з проведення Симпозіуму — підготовка 

наукової програми разом з Є. П. Федоро-

вим, моїх двох доповідей, турбота про зал 

(тут пощастило завдяки гарному приміщен-

ню Інституту теоретичної фізики Академії 

наук України), транспорт, прийоми і т. ін. 

У січні 1977 р. в Інформаційному бюлете-

ні МАС з’явилося таке повідомлення:

(ііі) IAU Symposium No. 78: «Nutation and 

the Earth’s Rotation, Kiev, U.S.S.R., 23—28 

May 1977. Scientific Organizing Committee: 

R.O. Vicente and E.P. Fedorov (Joint Chair-

men), W. Fricke, J. Ko va lev sky, P. Melchior, 

N. Parijskij, M. Rochester, C. Sugawa, G.A. Wil-

kins, Ya. Yatskiv. Local Organizing Committee: 

Ya. Yatskiv (Chairman), V. Tarady, A. Korsun.

Scientific Programm: Models of the internal 

constitution of the Earth and the basis of the 

new theory of nutation; liquid core effects on 

the Earth’s rotation; interconnection of earth 

tides and nutation; observations for determin-

ing nutation; nutation in the new system of 

astronomical constants. 

На Симпозіум прибуло багато інозем-

них вчених — відомих фахівців з теорії 

нутації та обертання Землі — П. Мельхіор, 

Р. Вісенте, Д. Вілкінс та ін. 

У цілому Симпозіум пройшов на висо-

кому рівні. Відбулися плідні дискусії, в 

ході яких, однак, не вдалося досягти оста-

точного рішення щодо прийняття нових 

коефіцієнтів нутації. Тому була створена 

спеціальна робоча група, котра повинна 

була підготувати відповідні рекомендації 

для з’їзду МАС в м. Монреалі (1979 р.). 

Під час Симпозіуму відбулася екскурсія 

до Канева та прийом в Обсерваторії. Зу-

стрічаючи гостей, я виголосив коротку 

промову:

DEAR COMRADES AND COLLEAGUES, 
LADIES AND GENTLEMEN!

I am very glad to greet you here at the Main 

Astronomical Observatory on behalf of all my 

Colleagues.

The Main Astronomical Observatory of the 

Ukrainian Academy of Sciences was found in 

1944 by the well-known scientist A. Ya. Orlov, 
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a specialist in the fields of the polar motion 

and Earth’s tides.

During past years the Observatory become 

one of the great astronomical institutions of the 

Soviet Union engaged in different problems of 

astronomy.

We have now six scientific departments, astro-

electronic laboratory and computing center. The 

Observatory has the high-altitude astrophysi-

cal station situated in the North Caucasus, near 

the Elbrus at 3100 m above the sea level.

The scientists of the positional astronomy de-

partment study the problems of Earth rotation 

and determine declinations of stars and pla nets.

The main subject of investigations of the pho-

tographic astronomy department is determina-

tion of stellar positions and proper motions study 

of the figure and rotation of the Moon.

The scientists of the planetary physics de part-

ment are engaged in photometric and polarimet-

ric investigations of planets.

Different astronomical problems are studied 

in the stellar physics department from earlier 

sta ges of stellar evolution to structure of the 

Galaxy.

Investigations of fine structure of the Solar 

spectrum and solar activity formations are car-

ried out in the solar physics department.

The department of astrophysical instruments 

placing in Odessa on the Black sea shore pro-

duces specialized optical telescopes and now is 

constructing a radiointerferometr for decameter 

wave lengths.

This scheme shows our principal buildings. 

This is the main building with computing center 

and scientific library on the ground floor. Two 

other floors are occupied by scientific depart-

ments.

In these domes two 40-m astrographs are 

placed (an old and a new ones).

Here you can see horizontal solar telescope 

and here the dome of 70-cm reflector.

This is the vertical circle for determination 

of stellar declinations.

In these small domes you will find a series of 

specialized telescopes which are used for the 

solar observations and other purposes.

You can visit any of these buildings and pa-

vilions where you will be met by qualified guides- 

our scientists.

Учасники Симпозіуму № 78 МАС (зліва направо: 

І. Гаврилов, П. Мельхіор, Н. Парійський, 

В. Баленко, Я. Яцків), м. Київ, 1977 р.
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I shall like to ask you to finish the acquain-

tan ce with the Observatory till 19.00 and to 

gather at the entrance of the main building to 

continue our programme.

I wish you a pleasant rest and good journey 

through the Main Astronomical Observatory.

Київський Симпозіум МАС залишив 

по мітний слід в історії астрономії і це було 

винагородою за нашу працю з його орга-

нізації.

У ранзі віце-президента МАС
У 1982 р. закінчувався строк перебування 

Є.К. Харадзе на посту віце-президента 

МАС (срок — не більше 6 років). У відпо-

відності з прийнятою в МАС процедурою 

висування нових кандидатів на керівні 

посади МАС розпочалося ще в 1980 році. 

Серед можливих кандидатур від СРСР бу-

ли А.Б. Сєверний (директор КРАО) і я. 

Безперечно, А.Б. Сєверний у порівнянні 

зі мною був більш знаним астрономом, 

тому мав певні переваги при обранні віце-

президентом МАС. Але західних колег не-

покоїв стан його здоров’я, а на запитання, 

чи зможе А.Б. Сєверний брати активну 

участь у роботі Виконкому МАС, ніхто 

не міг дати відповіді. Тому я залишився 

єдиним кандидатом і після відповідних 

формальних процедур був обраний ХVІІІ 

Генеральною асамблеєю МАС (м. Патри, 

Греція; 1982 р.) віце-президентом МАС. 

Зрозуміло, що для мене це була неорди-

нарна подія, котра викликала пожвавле-

ний інтерес і серед учасників асамблеї, зо-

крема цікавим американцям (з тих, хто 

мене не знав) дуже кортіло взнати якнай-

більше про мене. Але на цій асамблеї я 

був настільки перевантажений різними 

справами, що не дуже звертав увагу на цю 

зміну у моєму «астрономічному статусі». 

По-перше, я був також обраний на цій 

асам блеї президентом Комісії № 19 МАС і 

членом Наглядової ради програми «Між-

народна вахта комети Галлея» — IHW 

(про цю програму я згадую в розділі «Ко-

метний марафон»). По-друге, я був єди-

ним представником від астрометристів 

СРСР і тому мені довелося зробити дві 

оглядові доповіді про стан астрометрич-

них досліджень в СРСР. Нарешті, в зв’язку 

з поганим самопочуттям В.А. Амбарцу-

мяна (керівника делегації) і виконанням 

Є.К. Харадзе обов’язків пре зидента МАС 

(напередодні асамблеї після операції на 

серці помер президент МАС проф. Бап-

пу), значна частина організаційних справ 

радянської делегації перейшла до мене. 

Серед таких справ особливо виділялося 

«єврейське питання», пов’язане з заборо-

ною еміграції з СРСР науковців єврей-

ського походження. На асамблеї були 

розповсюджені листівки з цього приводу 

(делегація США пропонувала бойкотува-

ти засідання), збиралися різні ініціативні 

групи і... нарешті була влаштована офіцій на 

зустріч представників делегацій США і 

СРСР. В.А. Амбарцумян, трохи оговтав-

шись від ниркового приступу, провів цю 

зустріч надзвичайно оригінально. Його, 

як старійшину в астрономічному світі, по-

просили головувати на зустрічі. Першим 

запитанням В.А. Амбарцумяна було: «А 

якою мовою ми будемо спілкуватися?». 

Всі здивовано переглянулися — «Зрозумі-

ло ж, англійською!». «А власне чому не 
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російською, яка також для майже всіх 

присутніх членів радянської делегації не є 

рідною мовою» — була відповідь В.А. Ам-

барцумяна. Я довершив справу, повідо-

мивши, що із загальної кількості членів 

делегації СРСР (близько 30 чоловік) 

«справжніми» росіянами є тільки 2—3 чо-

ловіки, а євреїв значно більше (до скла-

ду делегації входили І.С. Шкловський, 

Я.Б. Зельдович та ін.). На цій зустрічі 

справу вдалося залагодити миром, оскіль-

ки В.А. Амбарцумян пообіцяв, що звер-

неться з відповідним листом до керівних 

органів СРСР з проханням дозволити ви-

їзд з СРСР Л. Озерному та ін. 

Пізніше (років через 5) я отримав подя-

ку від французького астронома Ж.К. Пе-

кера за сприяння у вирішенні справи емі-

грації радянських євреїв-астрономів.

Декілька слів хочу сказати про саму ат-

мосферу з’їзду в м. Патри. Зримо відчував-

ся зв’язок поколінь у просторі і часі під 

час вечірніх лекцій (Invites Discourses), кот-

 рі проходили в старовинному театрі під від-

критим зоряним небом. Після спекотно го 

дня наступала вечірня прохолода, співали 

навколо цикади, тихо плескалося море... 

І на цьому фоні оратори говорили про 

велич Всесвіту і можливості людського 

розуму. Недільна екскурсія до древнього 

олімпійського храму, відвідування Акро-

поля доповнювали ці хвилюючі події.

З’їзд відшумів, а я ще залишився на де-

кілька днів для участі у засіданнях Викон-

кому МАС та Наглядової ради IHW. Це 

були мої перші кроки на ниві астроно-

мічної бюрократії вищого міжнародного 

рівня. Від того часу і аж до 1988 року я що-

річно брав участь у всіх засіданнях Ви кон-

кому МАС, які проходили в різних кутках 

світу, «в яких я ще не бував» — Мюнхені 

(ФРН), Іль де Ю (Франція), Нью- Делі 

(Індія), Брюсселі (Бельгія), Санта Крузі 

(США) та ін. Вони були наповнені зустрі-

чами з чудовими людьми та незабутніми 

враженнями. Наведу тут декілька цікавих 

прикладів.

Проф. Г. Браун (Австралія) — президент 

МАС, відомий радіоастроном, дуже до-

тепний і симпатичний співрозмовник, 

котрого я чомусь ототожнював зі «справ-

жнім англійцем». 

Д-р Р. Вест (Данія, ФРН) — генераль-

ний секретар МАС, під час стажування в 

Абастуманській астрофізичній обсерва-

На віллі проф. Ж.К. Пекера. Іль де Ю (Франція), 

1984 р.
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Президент МАС проф. Г. Браун з членами Викон-

кому МАС, м. Париж, 1984 р.

За чашкою чаю з проф. Р. Крафтом та його дружи-

ною, м. Мюнхен, 1983 рік

торії одружився з Тамріко (грузинкою), 

вільно володіє російською мовою і має 

дуже багато різних чеснот.

Проф. Р. Крафт (США) — віце-пре-

зидент МАС; подружжя Крафтів завжди 

виділялося своєю скромністю та якоюсь 

чарівністю у відношеннях між собою та 

іншими людьми.

Пощастило побачити ще багато інших 

відомих у світі астрономів.

Засідання Виконкому МАС завчасно і 

ретельно готувалися, тому проходили в ді-

ловому ритмі, супроводжувалися цікавими 

екскурсіями і, звичайно, прийомами. Щоб 

скласти собі певне уявлення про підготов-

ку таких засідань, їх атмосферу і мою в них 

участь, наведу тут декілька документів.

Конфіденційний лист Р. Веста в зв’яз ку 

з трагічною подією в Індії (вбивством 

І. Ганді) і питанням організації з’їзду МАС:

INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
UNION ASTRONOMIQUE

INTERNATIONALE

EXECUTIVE COMMITTEE

President: R. Hanbury Brown

General Secretary: R.M. West

Vice-Presidents:

Members and Adviser of IAU Executive Com-

mittee: M.W. Feast, M. Peimbert, R.P. Kraft, 

R. Wil son, L. Kresak, Ya.S. Yatskiv

Assistant General Secretary:  J.P. Swings

Secretary: B. MANNING

Confidential

Ref.: GSP/84/1738/bm/E    November 8, 1984

Re : 1985 General Assembly

Dear Friends,
As you will know from my telex/telegram of 

31 October, I am now trying to assess if the as-

sas sination of Mrs Gandhi will have any impli ca-

tions for our General Assembly. Clearly, we can not 

expect our Indian colleagues to give us any defi-

nite information before some time has elap sed.
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The officers have discussed this issue on 

phone. We have agreed that although we sin-

cerely hope that no perturbations shall arise, it 

is advisable to consider already now which 

emergency measures must be taken, if it later 

turns out to be impossible to hold the General 

Assembly in Delhi in November 1985.

The officers feel that:

• we must rely on the advice of the Indian 

organizers; the EC can not decide to abandon 

the Delhi GA unless the Indian themselves 

express doubts about the security of participants, 

financing, etc.

• no decision to abandon the Delhi GA could 

or should be taken before late January 1985 

when the newly elected government has been 

established.

• it is most unlikely that an alternative 

venue can be found in 1985, not because of 

difficulty in finding appropriate conference 

rooms, but because of hotel bookings for the 

participants,

• if Delhi GA must be abandoned, the EC 

might wish to consider holding an extra ordi na-

ry, short GA in 1985 with little or no scientific 

content, in order to carry and administrative 

business in the normal way, in particular to elect 

new EC, Presidents and Vice-Presidents of Com-

missions, etc.

I wish to stress that these thoughts are only 

contingency planning. However, we should not 

be unprepared, if negative events occur after all. 

Your ideas are herewith solicited.

Please be sure to keep this information strictly 

confidential.

With kind regards,                   Richard M. West
Yours sincerely,               IAU General Secretary

Один з моїх листів Р. Весту:

Д-р Р. Вест

Генеральный Секретарь МАС

Секретариат МАС

Париж

Глубокоуважаемый д-р Вест!
Надеюсь, что я не поставлю Вас в за-

труднительное положение тем, что пишу 

письмо на русском языке.

Хочу посоветоваться с Вами по не ко то-

рым вопросам (неофициально), а мне проще 

это сделать, не прибегая к иностранному 

языку.

1. О комиссии 19 МАС. В связи с реоргани-

зацией Международной службы вращения 

Земли, внедрением новых методов измере-

ний в эту область науки, завершением про-

екта МЕРИТ и др. Комиссия 19 МАС в 

1985—1988 гг. будет вовлечена во многие 

важные научные и научно-ор га ни за ционные 

мероприятия. Опыт организации проекта 

МЕРИТ показывает, что эффек тивность 

этих мероприятий будет зависеть от ак-

тивности отдельных членов Комиссии.

В этой связи я высоко оцениванию дея-

тельность М. Фейссель (Франция), Б. Шут-

ца (США) и Д. Картера (США) и хотел бы 

привлечь их к руководству Комиссией 19 МАС. 

Однако я здесь встретился с некоторыми 

затруднениями. Хочу узнать, можно ли вре-

менно избрать двух вице-президентов Ко-

миссии 19 МАС? Если да, то Б. Колачек 

(Польша) и М. Фейссель наилучшим обра-

зом соответствовали бы этим назначе-

ниям, имея в виду будущую организацию 

Международной службы вращения Земли и 

меж ду народный характер проблемы.
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2. Об участии молодых ученых соци а лис-

ти ческих стран в XIX Генеральной ассамблее 

МАС. Недавно я имел возможность встрети-

ться со многими представителя ми на цио-

нальных комитетов по астрономии социа-

листических стран, которые информирова-

ли меня о затруднениях в командировании 

молодых астрономов в Нью Дели. Зная Ваше 

постоянное внимание к проблемам такого 

рода, прошу Вас оказать содействие в полу-

чении субсидий следующим мо лодым астро-

номам: Dr. K. Ola’h (Konkoly Ob servatory), Hun-

gary, Dr. H. Lorentz (Zentr. Inst. Astro physics, 

DDR), Dr. Er. FARNIK (Astro nomical Institute, 

CSSR), Dr. Ya. SYKORA (Astronomical In sti-

tute, CSSR). Соответству ющие материалы 

будут представлены на цио нальными коми-

тетами по астрономии указанных стран.

3. О принятии обращения на Генеральной 

ассамблее. Во время моих встреч с совет-

скими коллегами и учеными других стран, 

вы ска зы валось мнение, что астрономичес-

кая общественность не должна стоять в 

стороне от борьбы за предотвращение гон-

ки вооружений, которая может распро-

страниться на ближний космос.

По примеру ученых других специальнос-

тей было бы целесообразно подготовить и 

принять соответствующее обращение к 

правительствам и народам государств, во-

влеченных в этот небезопасный для жизни 

на Земле процесс гонки вооружений.

Буду Вам очень благодарен за внимание к 

этому вопросу и возможные консультации.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Циркулярное письмо 

чле нам оргкомитета Комиссии 19 МАС.

С искренним уважением и в ожидании встре-

чи в Киеве. Ваш  Я.С. Яцкив

Я не маю можливості (можливо, в цьо-

му немає і доцільності) розказати тут про 

всі аспекти моєї діяльності на посту віце-

президента МАС, члена оргкомітетів ба-

гатьох комісій, симпозіумів та колоквіумів 

МАС. Всі ці матеріали я передав до архіву 

ГАО НАН України (можливо, хтось ко-

лись ними зацікавиться). Завдяки моїй ді-

яльності в МАС Обсерваторія безкоштов-

но отримувала всі видання МАС і стала 

більш відомою в астрономічному світі. 

Будучи віце-президентом МАС від СРСР, 

найбільше турбот я мав з т. зв. «радянським 

виїзним питанням» та з оплатою членсько-

го внеску СРСР до МАС. Як правило, го-

лова наукового оргко мітету симпозіуму 

МАС запрошував ві домого йому (по пуб-

лікаціях чи особис то) науковця взяти 

участь у роботі сим позіуму та зробити до-

повідь. Голова не брав (і не хотів брати) до 

уваги інформацію, хто є «виїзним» в СРСР. 

Зі свого боку Астрорада та Управління зо-

внішніх від носин АН СРСР намагалися 

формувати наукову делегацію, виходячи з 

«ра дянсь ких» виїзних критеріїв. В резуль-

таті ті, кого запрошували, не їхали, бо на 

них вчасно не оформляли виїзні справи, 

а ті, хто їхав, часто не мали відповідного 

наукового рей тингу. Д-р Вест, котрий до-

бре знав «радянську дійсність», намагав-

ся вирішити це питання — писав листи в 

різні інстанції, в тому числі до Е.Р. Мус-

теля, Є.К. Харадзе і до мене.

Щоб мати уявлення про ті часи і зро-

зуміти ту мову, якою змушені були спіл-

ку ватися науковці, наведу лист Є.К. Ха-

радзе до Е.Р. Мустеля (копія була направ-

лена мені) та мою реакцію на цей лист.
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Киев

Директору Главной астрономической

обсерватории АН УССР

члену-корреспонденту АН УССР

Я.С. Яцкиву

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Вы, конечно, будете на сентябрьском за-

седании Исполкома МАС. Полагая, что Вы 

уже получили от Р. Веста копию отослан-

ного им Э.Р. Мустелю письма, я решил озна-

комить Вас с содержанием моего от клика.

Шлю Вам сердечный привет и добрые по-

желания.

С искренним уважением Е. Харадзе
23.07.84 г.                                          

Председателю 

Астрономического совета АН СССР

члену-корреспонденту АН СССР

Э.Р. Мустелю

Глубокоуважаемый Эвальд Рудольфович!
Письмо доктора Р. Веста — Генерально-

го секретаря МАС — от 26 июня, копию ко-

торого он направил и мне, с просьбой при-

нять по возможности участие в устране-

нии описываемого им явления, безусловно, 

заслуживает внимания.

Известно, что в большинстве случаев 

виновны бывают люди с мест, откуда за-

держивается поступление требуемого (ре-

шающего) документа. Поэтому желатель-

но, сообщая из АС о той или иной команди-

ровке и предлагая выслать выездное дело, 

тут же указывать тот крайний срок, ког-

да должен поступить весь материал. Это 

облегчит местным академическим отделе-

ниям ВС сношения с инстанцией и напоми-

нания, в которых, как показывает опыт, 

последняя нуждается, а между тем мест-

ные академические отделения очень сдер-

жа ны в этих сношениях.

Однако имеются основания утверждать 

и то, что и в иных случаях работники УВС 

не утруждают себя проявлением нужной 

опе ративности. Так было, например, в послед-

нем случае, когда зав. отделом лично позво-

нил в УВС, сообщил дату высылки и номер 

документа и просил учесть вынужденное 

запоздание.

Поэтому, полезно все же ознакомить руко-

водство УВС с содержанием письма Р. Веста.

Наконец, позволю себе просить Вас от-

клик нуться на просьбу Р. Веста, чтобы до 

сен тябрьского заседания Исполкома МАС он 

получил ответ в том или ином варианте, 

чтобы не прозвучала на том заседании еще 

лишний раз жалоба, что мы либо вовсе не 

отвечаем на письма, либо отвечаем поздно.

Директор Абастуманской астрофи-

 зическойобсерватории Е.К. Харадзе
23.07.84 г.  

Директору Абастуманской

астрофизической обсерватории АН ГрССР

члену-корреспонденту

Е.К. Харадзе

Глубокоуважаемый Евгений Кириллович!
Благодарю Вас за Ваше письмо от 

23.07.84 г. Относительно командировок со-

ветских ученых на мероприятия МАС. Я 

разделяю Вашу точку зрения. К сожалению, 

с каждым годом ситуация ухудшается по 

различным причинам.

Вчера я говорил на эту тему с А.Г. Масе-

вич. Мы обсуждали проект ответа, ко-

торый будет направлен в ближайшее время. 
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Признавая справедливость замечаний Р. Вес-

та, Астросовет просит его помочь в том, 

чтобы решение о выделении субсидий МАС 

было известно за 3—4 месяца до начала ме-

роприятия. Приводятся примеры, когда та-

кие решения поступают с опозданием.

Я надеюсь, что поеду во Францию на за-

седание Исполкома МАС и устно объясню 

Р. Весту сложившееся положение.

С искренним уважением

и наилучшими пожеланиями  Я.С. Яцкив
08.08.84 г.

Поступово мені вдавалося дещо покра-

щити стан справ з формуванням делегацій 

СРСР на офіційні заходи МАС. Але ради-

кальних змін не відбулося.

Другою делікатною справою була спла-

та СРСР членських внесків до МАС та 

присвоєння йому відповідної категорії в 

цьому союзі. Я намагався вирішити це пи-

тання на рівні АН СРСР, залучаючи відо-

мих астрокосмічних лідерів. Але проблему 

не вдалося вирішити за часів СРСР.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«Об увеличении паевого взноса СССР

в Международный астрономический союз»

Международный астрономический союз 

(МАС) является одним из старейших науч-

ных союзов, объединяющих более 5 тысяч 

ученых из 50 стран мира. Он координирует 

и организует исследования по многим на-

правлениям астрономической науки. МАС 

является неправительственной организа-

цией, основные источники финансирования 

которой состоят из ежегодных паевых 

взносов стран-участниц МАС, а также по-

ступлений от продажи публикаций МАС и 

дотаций ЮНЕСКО и Международного со-

вета научных союзов. Годовой бюджет МАС 

составляет около 480 тыс. швейцарских 

франков (240 тыс. американских долларов). 

Принята следующая форма установления 

размера паевого взноса. Определен размер 

единичного взноса от стран-участниц МАС 

в сумме 1465 швейцарских франков (до 1982 

года). Каждой стране, в зависимости от 

ее роли в МАС и количества членов МАС, 

присваивается определенный квалифи ка-

ци онный балл (например 10). Произведение 

это го балла и единичного взноса (10 × 1465  = 

= 14650) определяет сумму паевого взноса 

страны-участницы. Наиболее суще ствен-

ные взносы принадлежат ФРГ, Англии и 

США (около 30 тыс. швейцарских франков), 

Франции, Японии и Италии (около 20 тыс. 

швейцарских франков). Паевой взнос СССР 

в 1982 г. Составил 14650 швейцарских фран-

ков, т. е. СССР находится в МАС на 8 месте.

Основные статьи расходов МАС включа-

ют: проведение Генеральных ассамблей МАС, 

тематических симпозиумов и коллоквиумов, 

публикаций, пособий молодым астрономам 

и др. Несмотря на увеличение количества 

членов МАС, расширение его деятельности, 

а также инфляцию, в течение последних 

шести лет размер паевого взноса оставался 

неизменным. Это привело к образованию де-

фицита и существенно ограничило воз-

можности МАС по проведению симпозиумов, 

оп лате проживания и дотаций ведущим ас-

тро номам (президентам комиссий МАС), ока-

занию финансовой помо щи молодым ас тро но-

мам. Поэтому на XVIII Генеральной ассам-

блее МАС (г. Пат ры, Греция, 1982 г.) было 
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принято решение об увеличении единичного 

взноса до 1760 швей цар ских франков.

За последние десятилетия астрономи-

ческие исследования в СССР получили широ-

кое развитие, в особенности после ввода в 

эксплуатацию крупнейшего в мире 6 м те-

лескопа, радиотелескопа РАТАН, несколь-

ких телескопов средних размеров (диаметр 

зеркала от 1 до 2,6 м). СССР играет важ-

ную роль в деятельности МАС, многие со-

ветские астрономы избираются президен-

тами его тематических комиссий и других 

руководящих органов. По членству СССР за-

нимает в МАС второе место (после США). 

В связи с вышеизложенным представляется 

крайне необходимым для сохранения веду-

щей роли СССР в МАС увеличить квали фи-

кационный балл СССР хотя бы до уровня 

Франции и согласиться на увеличение еди-

ничного взноса. При положительном реше-

ние этого вопроса паевой взнос СССР в МАС 

с 1084 года должен составить около 30 тыс. 

швейцарских франков (15 тыс. долларов).

Директору Главной астрономической 

обсерватории АН УССР,

вице-президенту МАС,

члену-корреспонденту АН УССР

Я.С. Яцкиву

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Благодарю Вас за письмо от 12.06. (я за-

стал его несколько позже, по возвращении к 

себе) с приложением проекта записки о па-

евом взносе МАС. По этому вопросу я имел 

беседу с А.Г. Масевич. Ваша записка свое-

временна и составлена хорошо. Может, 

было бы лучше указать точную сумму в до-

лларах («на сегодня») годового бюджета 

МАС; мне кажется коэффициент перевода 

с шведских франков заметно отличается 

от 1/2. На восьмой строке снизу, в послед-

нем абзаце, вместо «По членству СССР за-

нимает...», я бы предпочел: «По количеству 

членов СССР занимает...».

Вопрос, конечно, сложный для положи-

тельного решения. Однако даже тот факт, 

что вопрос будируется Вами, облегчит Ва-

ше положение в Исполкоме МАС.

С искренним 

уважением и приветом Е.К. Харадзе
25.07.83 г.  

Україна серед країн-учасників 
МАС та ЄАТ
На початку 1990-х років у зв’язку з розпа-

дом СРСР постало питання щодо участі 

України у роботі МАС. Були подані від-

повідні пропозиції до Виконкому МАС, 

підготовлено список українських астро-

номів-членів МАС та інші довідкові ма-

теріали. У 1993 р. Україна стала офіційним 

членом МАС.

Вперше поїздка «незалежної» делегації 

українських астрономів (близько 30 осіб) 

була організована УАА у 1994 р. для участі 

в XXII з’їзді МАС (м. Гаага, Нідерланди). 

Це була надзвичайно цікава поїздка з усіх 

точок зору — і наукової, і пізнавально-ту-

рис тичної. Потім були і наступні мої разом з 

ко легами поїздки на з’їзди МАС до м. Кіо-

то (Японія), м. Манчестер (Велика Брита-

нія), м. Прага (Чехія). Але були і перерви у 

відвідуванні з’їздів МАС, обумовлені осо-

бис тими та фінансовими проблемами. 

Однак у 2015 році вдалося побувати на 

черговому з’їзді Європейського астроно-
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Українська делегація на XXIII Генераль ній асамблеї МАС, м. Кіото, 1997 р.

З молодими астро-

номами України на 

Єв ропейському ас-

тро номічному фо-

ру мі (JENAM 2005), 

м. Льєж, 2005 р.



117

СПОГАДИ З АСТРОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ

мічного товариства (ЄАТ) на острові Те-

неріфе (Іспанія).

Отже, якщо коротко, Україна — актив-

ний член МАС, має близько 200 індиві-

дуальних членів, регулярно сплачує член-

ські внески та бере участь у різноманітних 

заходах МАС.

Україна також стала співзасновником 

ЄАТ і українські астрономи беруть участь 

у його зібраннях. У 2004—2009 рр. я був 

віце-президентом ЄАТ.

СЕКЦІЯ АСТРОМЕТРІЇ
АСТРОНОМІЧНОЇ РАДИ 
АН СРСР (1979—1990)

Мій учитель, академік АН УРСР Є.П. Фе-

доров був Головою робочої групи з про-

блеми «Вивчення обертання Землі» Ас-

троради АН СРСР та координував відпо-

відні дослідження в СРСР. Ще були при 

Астрораді АН СРСР дві близькі за тема-

тикою робочі групи — «Інерціальна астро-

номічна система координат» (голова — 

М.С. Звєрєв) та «Наукові дослідження на 

основі спостережень ШСЗ» (голова — 

І.Д. Жонголович). 

На альтернативній основі (Пулковська 

обсерваторія рекомендувала М.С. Звєрє-

ва, а Астрорада — Я.С. Яцківа) мене бу-

ло обрано Головою Секції астрометрії і 

вже в квітні 1979 відбулася перша нарада 

цієї секції в Києві (до скла ду Секції астро-

метрії увійшло багато ві домих астроме-

тристів, а її секретарем став співробітник 

ГАО АН УРСР відомий астрометрист 

Д.П. Дума).

Не скриватиму, що в той час, мені мо-

лодому науковцю, було приємно отрима-

ти листи підтримки від «метрів» астроме-

тричної науки СРСР.

З листа М.С. Звєрєва

Пулково, 02.04.1979 г.

Дорогой Ярослав Степанович!
Благодарю Вас за приглашение участво-

вать в совещании 9—14 апреля, за предло-

жение войти в состав секции астрометрии 

и возглавить проблемную группу «Астро-

метрия визуальных двойных звезд».

Когда возник вопрос о реорганизации, я 

должен был подумать о структуре секции 

астрометрии — и мне казалось достаточ-

ным иметь 6—7 групп (Системы коорди-

нат, Вращение Земли, Радиоастрометрия, 

Фотографическая астрометрия, Космичес-

кая астрометрия, Новая техника и «Лу-

на»). Правда, в некоторых группах потре-

бовалось бы учредить еще «подгруппы»... Об 

этом я сообщаю Вам просто так, для све-

дения. Предлагать это на совещании я не 

собираюсь — но послушать Вас и товари-

щей я хочу и буду рад приветствовать Вас в 

роли нашего шефа (пишу это искренно!).

Желаю Вам и нашей Астрометрии боль-

ших успехов.

З листа А.А. Неміро

Пулково, 29.03.1979 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Спасибо Вам большое за Ваше искреннее 

письмо и присылку материалов о рабочих 

совещаниях. Я уверен, что мое отношение к 

Вам Вы чувствовали не раз. Могу приба-

вить, что с течением времени оно не пре-

рыв но и постоянно укреплялось.
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Конечно, я буду рад сделать все от меня 

зависящее для успеха нашей науки.

Благодарю Вас за предложение войти в 

бюро секции и взять на себя курирование 

работы по теме № 12.

С искренним приветом и наилучшими по-

желаниями.

З листа О.М. Дейча

Пулково, 03.04.1979 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Благодарю Вас за приглашение участво-

вать в рабочем совещании по астрометрии 

и геодинамике в Киеве, но, к сожалению, я 

повредил себе ногу и доктора не советуют 

мне ехать. Я согласен войти в состав сек-

ции астрометрии и быть координатором 

секции «Исследование кинематики Галак-

тики». 

З листа Ш.Т. Хаббібуліна

Казань, 04.04.1979 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Мне было лестно прочитать Ваше пригла-

шение войти в состав секции астро метрии 

и возглавить работы по теме «Исследование 

динамики Луны по данным астро метриче-

ских и светолокационных наблюдений».

Астрометрична спільнота СРСР. Серед присутніх М.С. Звєрєв, В.В. По добєд, К.О. Куліков, А.А. Не-

миро, м. Москва, 1976 р.
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Учасники другої Орловської конференції, м. Полтава, 1986 р.

Учасники третьої Орловської конференції, м. Одеса, 1992 р.
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Сейчас я сильно перегружен по основной 

работе, у меня неважно со здоровьем. Чув-

ствую, что я не смогу с полной отдачей 

справиться с обязанностью координатора. 

Для пользы дела будет лучше, если Вы при-

гласите на эту работу человека Вашего 

поколения, ученого энергичного и эру ди ро-

ван ного. Таким кандидатом я мог назвать 

Виктора Кузьмича Абалкина.

Еще раз благодарю Вас.

С пожеланием успехов Вам по-новому ор-

ганизовать координацию астрометричес-

ких работ, в чем все мы остро нуждаемся.

Астрометрична спільнота СРСР 70—

80-х років XX ст. — це унікальне сузір’я 

яскравих особистостей, самовідданих ас-

трономів-спостерігачів ( а це була нелегка 

праця) та талановитих теоретиків — не-

бесних механіків та фундаментальних ас-

трометристів.

Як голова Секції астрометрії я приділяв 

увагу запровадженню програ много підхо-

ду до організації досліджень, розширенню 

міжнародної співпраці, проведенню Ас-

тро метричних конференцій СРСР та ін.

Особливо хочу відмітити ініційовані ГАО 

АН УРСР регулярні, через кожні 6 років, 

Орловські конференції, присвячені ви-

вченню Землі як планети методами астро-

номії, геодезії та геофізики. Перша з них 

відбулася в Києві у 1980 р. і була при-

свячена 100-річчю від дня народження 

О.Я. Орлова, друга — в Полтаві (1986 р.), 

третя — в Одесі (1992 р.), а після того 

Учасники шостої Орловської конференції, м. Київ, 2010 р.
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Учасники літньої школи, сел. Кацівелі (Крим), 1985 р.

проходили спеціальні Орловські сесії на 

міжнародних конференціях JOURNEES 

в Парижі та Санкт-Петербурзі і, нареш-

ті, Шоста Орловська конференція (Київ, 

2010 р.) замкнула коло цих зібрань.

Секція астрометрії Астроради СРСР 

також підтримувала проведення Літніх 

шкіл з використання методів математич-

ної статистики в астрономії.

Це були зоряні часи класичної наземної 

аст рометрії, яка згодом почала втрачати свою 

актуальність, поступаючись космічній ас тро-

метрії. Але результати досліджень цих ро-

ків вписали славні сторінки в історію ас-

тро номії, яка ще чекає свого дослідника.

КОМЕТНИЙ МАРАФОН 
(1982—1989) 

Знаменита комета Галлея перiодично з’я-

вляється на земному небосхилi в серед-

ньому через кожнi 76 рокiв. Це своєрiдний 

хронометр тривалості життя одного по ко-

лiння землян. Тiльки поодинокi щасливцi 

спостерiгали цю комету у двох її прохо-

дженнях поблизу Землi (серед них вели-

кий росiйський письменник Л. Толстой). 

Менi пощастило її спостерiгати в 1986 р. 

та бути у вирi подiй «кометного буму» 

1980-х. Все це сталося за iнiцiативи дирек-

тора Iнституту космiчних дослiджень АН 



122

СПОГАДИ З АСТРОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ

СРСР академiка Р.З. Сагдеєва (або прос то 

Роальда — так його звали всi колеги). Р. Саг-

деєв запропонував змiнити штатний ра-

дянський космiчний експеримент до Ве-

нери (цю планету називали в мiжнародних 

колах «радянською», оскільки її сис те ма-

тич но вивчали близько 20 радянських кос-

мiчних апаратiв) i, використавши маневр 

КА в гравiтацiйному полi Венери, вивести 

його на оптимальну траєкторiю польоту 

до комети Галлея. Це дало можливiсть ви-

користати одну i ту ж ракету для доставки 

наукових зондiв до Венери та комети Гал-

лея. Звiдси i пiшла назва «Венера—Галлей», 

або скорочено ВЕГА. Блискучий фiзик-тео-

ретик Р. Сагдеєв вiддавався справi орга нi-

зацiї цього проекту з великим захопленням, 

навiть, я сказав би, з деякою долею артис-

тизму. Вiн запропонував менi очолити про г-

раму наземного астро но мiчного забезпе-

чення космiчного проекту ВЕГА, будучи 

впевненим, за його словами, що я «зможу 

виконати це вiдповiдальне завдання».

Справа в тому, що, на вiдмiну вiд пла-

нетних космiчних проектiв, цього разу не-

обхiдно було виконати великий обсяг ас-

трометричних спостережень комети Гал-

лея з метою уточнення її орбiти. Згiдно з 

технiчним завданням (ТЗ) проекту ВЕГА 

два КА повиннi були наблизитися до ядра 

комети Галлея на вiдстань до 10 тис. км. 

Якщо прийняти до вiдома, що вiдстань 

комети вiд Землi пiд час її зближення з 

КА складала близько 150 млн км, то стане 

зрозумiлим, що забезпечити цю вимогу 

ТЗ було нелегко.

1982 рiк. Готуючись до зустрiчі з коме-

тою Галлея, свiтова астрономiчна спiль-

но та запропонувала розробити програму 

«International Halley Watсh» — «Мiжнарод-

на вахта комети Галлея». Регiональною 

частиною цiєї програми повинна була ста-

ти запропонована мною «Радянська про-

грама наземних спостережень комети Гал-

лея», скорочено СОПРОГ — росiйською i  

РАПРОГ — українською мовами. Основ-

ним завданням цiєї програми була ор га нi-

зацiя та координація всiх наземних ас тро-

номiчних та астрофiзичних спостережень 

комети Галлея в 1983—1987 рр., ви конання 

яких передбачалося як на територiї СРСР, 

так i в спецiальнiй експедицiї в Болiвiї. 

Вперше про цю програму йшла мова на 

спецiальному засiданнi IHW, яке вiдбуло-

ся пiсля завершення XVIII Генеральної 

асамблеї МАС в 1982 р. (м. Патри, Грецiя). 

Пiзнiше основнi положення програми я до-

повів на мiжнароднiй конференцiї «Дос-

лiдження комет», що вiдбулася 15—19 лис-

топада 1982 р. в Будапештi. Мiсце прове-

дення цiєї конференцiї було обумовлене 

двома причинами — з одного боку, Угор-

щина брала активну участь у проектi 

ВЕГА, а з другого — була зручним мiсцем 

для зустрiчі спецiалiстiв Заходу i Сходу. 

Р. Сагдеєв і я були гостями Угорської 

академії наук i проживали разом у модер-

ному готелi «Хайят» (у нашому роз по ря-

дженнi були басейн, сауна, тренувальний 

центр та ін.). У такому дорогому готелi я 

зупинявся вперше, i тут сталася така ціка-

ва пригода. Організатори конференції по-

відомили нам, що всі витрати за прожи-

вання бере на себе академiя наук. Я так 

зрозумiв, що i за мiнiбар також заплачено 

i досить вiльно ним користувався. Яке ж 
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було моє рoзчарування, коли при виїздi з 

готелю пiд час розрахунку прийшлося за-

платити досить значну суму за послуги 

мiнiбару. Але через хвилину розчаруван-

ня змiнилося задоволенням — вперше в 

життi я користувався благами цивiлiзацiї, 

не звертаючи уваги на кошти.

Пiсля закiнчення конференцiї непо да лік 

від Будапешта вiдбулося чергове за сi дання 

Консультативної групи IACG кос міч них 

агентств США, Захiдної Єв ро пи, Япо нiї та 

СРСР, яка була створена з метою коор ди-

нацiї програм діяльності цих агентств.

IACG визначила на 1982—1986 рр. пріо-

ритетними дослідження комети Галлея. 

То му на цьому засiданнi основна увага 

приділялася космічним місіям до комети 

Галлея. При обговореннi порядку денного 

та регламенту американська сторона запро-

понувала вважати керiвника IHW Р. Ню-

берна (США) повноправним (з правом 

го лосу) учасником засідання IACG, не за-

лежним від делегації США. Таким чином, 

виходило, що делегацiя США буде мати 

перевагу в один голос. Це викликало де-

яке занепокоєння у «супроводжуючого» 

нашу делегацiю чиновника з УЗВ АН 

СРСР. Тодi я вирішив  його заспокоїти, 

взяв слово від iменi Комiтету РАПРОГ i 

жартома, посилаючись на те, що я тут 

представляю «незалежну» Україну та РА-

ПРОГ, попросив надати менi як i Р. Ню-

берну право голосу. Ця жартівлива пропо-

зиція викликала пожвавлення в залi, дея-

ку розгубленість «супроводжуючого», а в 

результаті я отримав право голосу. 

Серед членiв делегацiї Європейського 

космiчного агентства (ЄКА) був Ерiк Трен-

деленберг (ФРН). Вiн критично, але з 

якоюсь симпатією відносився до пред-

ставників «рашен спейс едженсi». Ерік — 

нетиповий нiмець, з гумором та прист-

растю до алкоголю, завжди був в центрi 

уваги. Його симпатiї до радянських лю-

дей почалися ще з часiв вiйни, коли його, 

пораненого пiсля Сталiнградської бит ви, 

вря тувала вiд холоду та голоду проста ро-

сiйська жiнка.

Я був «новачок» у цiй «космiчнiй ком-

панiї». Отже Ерiку дуже вже кортiло дi-

знатися, до якої «елiти» я маю вiдношен-

ня. I вiн мене запитав: «Ти є «Чайка», чи 

«Волга» номенклатура?» Я спочатку не 

зрозумiв, що вiн вiд мене хоче, а коли здо-

гадався (машина говорить про посаду і 

ранг чиновника), то вiдповiв йому «Я — 

«УАЗ» номенклатура». Тим викликав ще 

бiльшу його зацiкавленiсть, бо вiн не знав, 

що це за новий тип номенклатури. При-

йшлося йому пообiцяти при нагодi про-

демонструвати переваги цiєї «номенкла-

турної» автомашини.

1983 рiк. Рiк почався з активної роботи 

по пiдготовці до спостереження комети 

Галлея. Але моя поява на кометному го-

ризонтi не всюди сприймалася доброзич-

ливо. З одного боку, «кометники» неохоче 

приймали до себе «чужака», хоча i ро-

зумiли, що їм важко впоратися з постав-

леною перед ними великою за масшта-

бами задачею. З другого боку — в свiтi 

звикли до думки, що тiльки хто-небудь «з 

Москви» може координувати космiчнi 

до слiдження. У журналi «Nature» (т. 302 

за березень 1983 р.) з’явилася стаття Вi ри 

Рiч на цю тему. Ця стаття була вирiзана 
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(за традицiєю радянських часiв) з жур-

налу, що надiйшов до ЦНБ АН УРСР. 

Менi її надіслав Джей Лiске з JPL (Ла-

бо раторiя з вивчення реактивного руху 

м. Па садена, США), зазначивши: «Ярос-

лаве, я спо дi ваюся, що ти маєш почуття 

гумору i будеш добре смiятися, прочитав-

ши цю статтю.» 

У статті висловлювалося здивування, 

чому обрано д-ра Я. Яцківа головою такої 

важливої програми РАПРОГ, та припу-

щення, мовляв, сталося це тому, що я ук-

раїнець, тому зможу правильно вимовити 

назву комети (There is no «H» sound in 

Russian… Ukrainian, however, has an H…)

I все таки справа з організацією спос те-

режень комети Галлея просувалася ус пiш-

но. Були сформованi спостережнi ме режi 

з астрометрiї, фотометрiї, спектро фо то-

метрiї та iнших напрямкiв дослiдження 

комети Галлея; розробленi iнструкцiї та 

методики рiзних видiв спостережень; ство-

рено Координацiйний комiтет (КК) РА-

ПРОГ (Я. Яцкiв — голова, О. Доброволь-

ский, С. Майор, Л. Шульман — заступни-

ки голови, К. Чурюмов, С. Всехсвятський, 

А. Масевич, Е. Акiм та Ю. Батраков — чле-

ни комiтету). Від 30 березня до 3 квiтня 

1983 р. в м. Києвi на базi Будинку твор-

чос тi АН УРСР в Феофанiї вiдбулася роз-

ширена нарада КК РАПРОГ за участі пред-

ставникiв обсерваторiй СРСР та країн 

соц табору (Польща, Угорщина, Чехо сло вач-

чина, Болгарiя). На нарадi були по го дже-

нi основнi документи РАПРОГ та ско ор ди-

нованi плани подальших робiт. А від 3 до 

6 квiтня проходила мiжнародна нарада-

семiнар з проблеми уточнення орбiти ко-

мети Галлея та виконання спецiального 

проекту, що дiстав назву «Лоцман». 

Пiсля цих «київських» нарад я разом з 

Т. Гамбошi (Угорщина) вiдправився в по-

дорож до Самарканда (через Москву), де 

проходила зустрiч делегацiй Iнтеркосмо-

су та ЄКА. Це було справжнє «шоу» — 

З Д. Ліске — відомим спеціалістом з небесної 

меха ніки, м. Балтімор (США), 1988 р.

Нарада спеціального проекту «Лоцман». Зліва 

направо: В. Шевченко (ІКД АН УРСР), В. Бот-

винова (ГАО АН УРСР), Я. Яцків (ГАО АН УРСР) 

та Ф. Джордан (JPL, США), м. Київ, 1983 р.
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Ерiку Тренделенбергу дуже подобалося їз-

дити по мiсту в «Чайцi» у супроводi кор-

тежу мотоциклiстiв, а всiм нам були до 

вподоби узбекська гостиннiсть та щед-

рiсть. Все це «дiйство» вiдбувалося пiд опі-

кою «великих партiйних лiдерiв». Тут во-

ни почували себе як справжнi середньо-

вiч нi хани. Про те, що через декiлька рокiв 

настане «перебудова», нiхто i не сподівав-

ся. Здавалося, «система» навiчно вплела-

ся в цi середньовiчнi традицiї Сходу.

На жаль, 1983 р. був наповнений рiз-

ними сумними подiями в моєму особис-

тому життi. Але справи вимагали постiй-

ної уваги — в Москвi прийшлося «виби-

вати» розширення складу Болiвiйської 

ек спе дицiї, а в Києвi — дбати про спосте-

реження на Терсколi та Майданаці. У ве-

реснi цього року в САО АН СРСР на 6-мет-

ровому телескопi були отриманi першi в 

СРСР фотографiї комети Галлея.

1984—1985 рр. До спостережень ко ме ти 

Галлея поступово підключилися всi об-

сер ваторiї, що були задiянi в програмi 

РАПРОГ (їх було близько 30). ГАО АН 

УРСР тримала постiйно пiд контролем цю 

роботу та заохочувала працю спостерiгачiв. 

Тому i не дивно, що СРСР вийшов на пер-

ше мiсце серед інших країн світу за кіль-

кістю позицiйних спостережень комети 

Галлея. Це була одна iз сенсацiй, про яку 

говорили на мiжнароднiй конференцiї в 

м. Празi і навіть писали в газеті «The Wa-

shington Post». 

The Washington Post July 17, 1984

HAILING HALLEY... Under NASA’s spon-

sorship, a group of American astronomers jour-

neyed to Prague earlier this month to meet with 

their peers from 17 countries and discuss plans 

for the 1986 observation of Halley’s Comet, 

which will then be visible from Earth for the first 

time since 1910.

The purpose of the Prague program was to 

review how astronomers handled the observa-

tions  early this year of a comet called Cromme-

lin. Crommelin, though described as an «unin-

teres ting» comet with almost no tail and too far 

from Earth to observe with radio and infrared 

telescopes, was to serve as a dry run for the big 

Halley Watch.

Most astronomers at Prague agreed that 

the Soviet Union had made the most obser va-

tions.

«Do you know how we got so many ob ser va-

tions?» Kiev Observatory Director Yaraslav Yats-
kiv asked the Jet Propulsion Laboratory’s Do-
nald Yeomans, leader of the International Halley 

Watch. «We tried an old capitalist trick. We 

paid the observers.» Yeomans said Yatskiv said 

it with a smile.

Восени від 13 до 15 листопада 1984 р. в 

м. Таллiнн на засiданнi IACG були пiд-

веденi пiдсумки роботи з пiдготовки до-

космiчних експериментів та їх наземного 

супроводу. Під час цього зібрання я мав 

можливiсть поговорити з Р. Боне (Фран-

цiя) — директором з питань науки ЄКА, 

Д. Йомансом — координатором мережi 

астрометричних спостережень IHW та iн-

шими вiдомими науковцями. До за пускiв 

КА ВЕГА ще залишалося бiльше мiсяця, а 

вже мова йшла про перспективнi проекти, 

в тому числi про ФОБОС.

Це була моя перша поїздка до Таллiнна. 

Старе місто мені дуже сподобалося. Але 
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часу на екскурсiї по мiсту не було. Ми 

жили в сучасному готелi, побудованому 

фiнами, в якому було все, що може знадо-

битися цивiлiзованiй людинi. Але нiчнi 

бари та ресторани були нам, радянським 

науковцям, не по кишенi. Тому ми збира-

лися в кімнатах готелю і вели за чаркою 

горiлки розмови «про життя».

1986 рiк. Цього року людство стало 

свiдком унiкального космiчного експери-

менту — п’ять космiчних апаратiв вели 

прямi космiчнi спостереження комети Гал-

лея (два — СРСР, два — Японія, а один — 

ЄКА). Вперше in situ дослiджува ла ся ре-

лiктова речовина, з якої, можливо, 4,6 млрд. 

рокiв тому утворилася Сонячна система. 

Найбiльшу увагу привертали до себе ра-

дянськi ВЕГА, якi 6 та 9 березня проліта-

ли в безпосереднiй близькостi вiд ядра 

ко ме ти Галлея: ВЕГА-1 — на вiдстанi бiля 

9 тис. км, а ВЕГА-2 на вiдстанi бiля 8 тис. км. 

В цi незабутнi днi менi пощастило бути в 

Iнститутi космiчних дослiджень (IКД) АН 

СРСР, де зiбралися видатнi вченi з рiзних 

країн свiту (Фред Уiппл, Карл Саган, Юр-

ген Рае та ін.).

5 березня телепередачi здiйснювалися 

з вiдстанi 7 млн км вiд ядра комети. Во-

ни пiдтвердили працездатнiсть апаратури 

i дали можливiсть вибрати оптимальний 

режим її роботи. Нарештi настав ви рi-

шаль ний момент, коли КА увiйшов у се-

редину голови комети i його прилади по-

чали безпосереднi вимiри газово-пилової 

кометної речовини. Фотографiї комети 

пе редавалися з ЦУП у зал вiдображень 

IКД, де їх коментував заступник керiвни-

ка про  екту Альберт Галеєв (пізніше ди-

рек тор IКД РАН). Все ближче i ближче до 

ядра комети. Прилади показують помiт не 

збiльшення концентрації плазми та пило-

вої речовини, а на вiдстанi 1 млн км було 

виявлено фронт ударної хвилi (до речi, 

теоретично передбачений Р. Сагдеєвим). 

Поблизу до ядра були зареєстрованi пи-

линки масами 10−6—10−5 г. 

6 березня о 10 год 20 хв 6 сек за мос-

ковським часом ВЕГА-1 наблизилась до 

ядра i зробила 12 його фотознiмкiв. Впа-

дала в око видовженiсть ядра (подiбно до 

картоплини) та його компактнi розмiри 

(десь 14 км на 7 км). Це були сенсацiйнi 

знiмки. Мене попросив їх прокоменту-

вати тележурналiст з програми «Час», що 

я з задоволенням зробив (я не бачив цiєї 

передачi, але менi говорили, що я вигля-

дав щасливою людиною). 

Не буду тут описувати науковi резуль-

тати космічних дослiджень комети Галлея 

Д. Йоманс — відомий спеціаліст з ефемеридної 

астрономії, м. Таллінн, 1984 р.
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Фред Уіппл — визначний американський вче-

ний — дослідник комет, м. Моск ва, 1986 р.

(на цю тему є багато публiкацiй). Зазначу 

тiльки, що КА ВЕГА-1 допомогла визна-

чити положення ядра комети Галлея з точ-

нiстю до 50 км. Згiдно з проектом «Лоц-

ман» цi данi були переданi до ЄКА з метою 

виведення КА «Джотто» до ядра комети 

на рекордну вiдстань близько 600 км i пе-

редати на Землю ще чiткiшi зображення 

цієї знаменитої комети. 

Вiдзвучали фанфари з приводу зустрічі 

з кометою, дослiдники взялися за рутин-

ну обробку спостережень i підготовку до-

повiдей на рiзні форуми. Менi пощасти ло 

ще раз — чергове засiдання IACG вiдбу-

ло ся 3—7 листопада в Iталiї i мене вклю-

чили до складу делегацiї Iнтеркосмосу. 

Це була надзвичайна у всiх вiдношен-

нях подорож — вперше в Iталiї, вперше на 

такому високому рiвнi проходив прийом 

учасникiв наради, включаючи аудiєнцiю 

у Папи Римського Iвана Павла II. З Моск-

ви я прилетiв до Мiлана, де мене зустрiв 

представник Оргкомiтету i де вже були 

інші делегати з Москви (А. Галеєв, Г. Ха-

ритонов, Р. Кремнєв та ін.). Ми мали 

можливiсть оглянути Мiлан (собор, театр 

та iншi визначнi мiсця), а потiм автома-

шинами виїхали до мiста Падуї, де в Унi-

верситетi мала відбутися нарада IACG. 

Важко описати всi деталi такого форуму. 

Подаю короткi коментарi до прог рами:

1. Падуанський унiверситет вiдомий 

своїми «вольностями» та традицiями. Тут 

працював знаменитий Г. Галiлей (нам по-

казали його кафедру), саме тут вiдкрили 

систему кровообiгу i робили анатомiчнi 

дослiди над трупами, коли це було суворо 

заборонено церквою.

2. У каплицi Скровен’ї добре зберег-

лися фрески iталiйського художника епо-

хи Вiдродження Джотто. Серед них широ-

ко вiдома картина «Поклонiння волхвiв», 

на якій зображена комета (вважають, що 

це — комета Галлея) як зiрка Вефлеєму. 

Саме на честь цього художника була дана 

назва КА «Джотто».

3. 5 листопада невелика група делега цiї 

Iнтеркосмосу по дорозi до Риму заїхала на 

екскурсiю у Венецiю. Ми провели весь 

день у цьому надзвичайному мiсті. З Ве-

неції до Риму добралися поїздом пiзно 

вночi, пропустивши неофіційний при-

йом учасників наради.

4. Зустрiч з Президентом Iталiї Коссi-

гою на мене справила приємне враження. 

Протокол і церемонiя презентацiї ре зуль-

татiв дослiдження комети Галлея була до-

бре органiзованими.

5. 7 листопада «Його величнiсть Випа-

док» подарував мені незабутню подiю — 
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вiдвiдування Ватікану та аудiєнцiю у Папи 

Римського Iвана Павла II. Дух Сікстин-

ської капели, церемонiал, у якому були 

за дiянi високі церковні особи багатьох 

країн у Ватікані, промова Папи та його 

розмова з кожним учасником IACG — все 

це важко описати. Їх можна було тільки 

відчути. 

Промову Папи Римського (виголоше-

ну англiйською мовою) у перекладi на 

росiйську мову я, повернувшись до Киє-

ва, передав Першому секретареві ЦК КПУ 

В.В. Щербицькому (через його помiч-

ни ка), зауваживши при цьому: «По ди-

вiть ся, як треба виступати перед науков-

цями»).

Разом з Р. Сагдеєвим 

на аудієнції у Папи 

Івана Павла II

РЕЧЬ  ПАПЫ ИВАНА  ПАВЛА II
НА ВСТРЕЧЕ С УЧЕНЫМИ 

7 ноября 1986 г.

Уважаемые представители науки, леди 
и джентельмены!

1. В этот день мне доставляет большое 

удовольствие сердечно приветствовать Вас. 

Я польщен прежде всего тем, что здесь при-

сутствуют глубокоуважаемые предста-

вители консультативной группы Космиче-

ских агентств, которые собрались в Риме 

по приглашению Президента Международ-

ного центра релятивистской астрофизики. 

Я рад приветствовать уважаемых специа-

листов, изучающих эти проблемы. Я с по-

чтением приветствую также присутст-
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вующих здесь кардиналов и членов Дипло-

матического корпуса, аккредитованных в 

Ватикане, которые присоединились к нам и 

придали этому событию особую торже-

ственность.

Хочу одобрить эту блестящую инициати-

ву, которая собрала Вас всех и кото рая спо-

собствует более эффективному меж ду на род-

ному сотрудничеству в области изуче ния 

космоса. Это действительно тор же ство 

научного сотрудничества, тор жество, ко-

торое может дать надежду уче ным, а так-

же всем людям доброй воли, поскольку они 

стремятся определить те области знаний 

и отношений, которые скорее объединяют 

человечество, чем разъединяют его. Учас-

тие Ватиканской обсерватории служит 

наглядным примером того, что церковь же-

лает поддерживать эти достойные уси лия 

и вносить свой вклад в осуществление бла-

городной цели — гармонического сущест-

вования человека. В достижении этой цели 

наука может играть активную жизненно 

важную роль.

2. Много средств было использовано для 

сохранения длительного мира на Земле. 

Это — переговоры, политические ком про-

миссы и экономические договоренности. Не-

давно, в Ассизи я предложил другой путь 

поиска мира, а именно через молитву, «ко-

торая в различных религиях отражает 

связь с высшей силой, превосходящей наши 

человеческие способности».

Существует еще другой путь, а именно 

такое сотрудничество в области науки, у 

которого нет национальных границ и кото-

рое требует знаний и посвящения себя науке 

людей разных национальностей, рас и убеж-

дений. На прошлой неделе, на праздновании 

50-й годовщины Папской Академии наук, я 

говорил о большом уважении, с которым 

Церковь относится к ученым не только за 

их интеллектуальное совершенство, а и за 

их нравственные качества, благородство и 

объективность, за их самодисциплину в по-

исках истины, за их желание служить че-

ловечеству и за их уважение к тайнам Все-

ленной, которую они изучают. Примером 

подобного ученого может быть покойный 

Джузеппе Коломбо, глубокоуважаемый член 

Папской академии наук, поддерживавший 

уникальный путь изучения материи, из ко-

торой образовалась наша Солнечная систе-

ма: космическую миссию к комете Галлея 

при ее приближении к Земле в начале этого 

года. Предложенный Дж. Коломбо проект 

родился в стенах одного из старейших в 

мире университетов в городе Падуя, где 

зародилась современная эра науки, благо-

даря исследовательской и педагогической 

деятельности таких величайших ученых, 

как Галилео Галилей и Джовани Баттиста 

Морганьи. Близ Университета — в капелле 

Скровеньи — Джотто по ярким воспомина-

ниям о первом прохождении кометы Галлея 

изобразил ее как Вифлеемскую звезду в кар-

тине «Поклонение волхвов».

Именно здесь, в 1981 году была организо-

вана консультативная группа Космических 

агентств, которая и занялась планирова-

нием известной теперь программы исследо-

вания кометы Галлея.

«Группа в Падуе» претворила мечту Джу-

зеппе Коломбо в реальность. Благо дарю Вас 

не только за успехи, достигнутые в пони-

мании физических, химических и астро фи-
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зических аспектов этой кометы, а также 

за пример подобного сотрудничества. Са-

мым большим достижением является то, 

что так много ученых различных стран бы-

ли объединены подлинным сотрудничеством 

и использовано так много средств, чтобы 

получить научные результаты из космоса.

3. Источником гордости для всех нас яв-

ляется сознание того, что на протяжении 

четырех десятилетий в сотрудничестве с 

руководителями правительств и полити-

ческими деятелями ученые переориентиро-

вали космическую технику, первые шаги 

ко торой человечество познало в ужасах 

Второй мировой войны, на исследование бо-

жественной Вселенной. Благодаря Вашим 

освященным усилиям, опирающимся на вы-

сокие моральные нормы, Вы превратили 

нау ки о космосе из систем, несущих смерть, 

в системы, предназначенные для мирных 

целей; изучили вопросы, начиная от ши ро-

ко масштабных астрофизических свойств 

Вселенной и кончая жизнью и смертью звезд, 

изучением своей собственной планеты Земля.

Мир был свидетелем успешного запуска 

двух искусственных спутников — «Сакига-

ке» и «Суисей» в Кагошима близ Нагасаки. 

Этот запуск явился частью такого со-

трудничества. Усилиями советских людей, 

познавших ужасы Второй мировой войны, 

были сконструированы и запущены косми-

ческие станции «ВЕГА-1» и «ВЕГА-2», пер-

воначально направленные к Венере, а за-

тем использованные в исследовании кометы 

Галлея. В истинно замечательном сотруд-

ничестве Ваших учреждений Служба даль-

него космоса Соединенных штатов Америки 

смогла затем использовать эти четыре 

космических аппарата, чтобы скорректи-

ровать курс Европейской космической стан-

ции «Джотто» и обеспечить высокую точ-

ность сближения с кометой. Это один из 

многих примеров, которым Вы и Ваши кол-

леги благодаря таланту и смелости дока-

зали возможность сотрудничества в облас-

ти исследования тайн Вселенной.

Надеюсь и молюсь за то, чтобы все уче-

ные и инженеры космических служб продо-

лжали совместную исследовательскую ра-

боту и чтобы Вы, помимо всех других ти-

тулов, получили еще титул миротворцев.

Отмечая достижения, давайте вспом ним 

об отважных мужчинах и женщинах, ко то-

рые смело отдали жизни в покорении космо-

са, в попытке выйти к новым горизонтам.

4. Пользуясь торжественным случаем и 

тем, что Вы собрались все вместе, хочу про-

сить Вас продолжать трудиться на бла го 

мира и гармонии, которые всегда способ-

ствовали успехам в космических исследо-

ваниях, а также прошу Вас умножить уси-

лия в этом направлении, дабы избежать 

любой возможности использования косми-

ческой техники во враждебных целях.

Снимки, полученные из космоса, часть из 

которых мы сегодня видели, показывают, 

как мала и хрупка планета Земля и как кро-

шечна планетная система в сравнении с на-

шей Галактикой и необъятной Вселенной.

Мы живем в особое время. Пользуясь да-

ром, данным Богом, ученые смогли усовер-

шенствовать невиданные ранее способы 

получения знаний. Были созданы уди ви тель-

ные средства транспортировки и комму-

никации. Компьютеры достигли способнос-

тей и скоростей, ранее невообразимых. Те-
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перь мы можем осуществить важные планы 

по созданию космических станций, косми-

ческих колоний и управляемых человеком 

полетов к другим планетам, таким дале-

ким, как Марс.

 Ученые сейчас работают над проблемой 

превращения всей планетной системы в дом 

для человечества. Однако все достижения 

приведут к важным по настоящему резуль-

татам только в том случае, если они бу-

дут использованы в рамках нового гума низ-

ма, где духовные, моральные, философские, 

эс те тические и научные ценности развива-

ются гармонично и где существует глубо-

кое уважение свободы и прав человеческой 

личности.

Пусть Ваша работа будет вдохновляю-

щим примером для всего человечества и 

пусть правительства всех стран использу-

ют свою политическую власть для гаран-

тии того, что новая эра «планетной сис-

темы как дома для человека» обеспечит 

духовное и материальное благополучие все-

го человечества.

5. Хочу поблагодарить Вас за книгу «En-

counter-86» (Встреча-86), которую Вы по-

дарили мне и за пояснения к фотографиям, 

помещенным в книге. Поздравляю Вас с до-

стижением и благодарю Вас за то, что Вы 

разделили его со мной.

Я также хочу, чтобы Вы знали, как я 

высоко оцениваю отрасль науки, в которой 

Вы трудитесь, и как я восхищаюсь тем 

вкладом, который Вы вносите в нее. Ваша 

наука открывает человеку так много тайн 

Вселенной и ведет его по новому и более глу-

бокому пути познания ее величия. Ваши 

научные исследования и открытия способ-

ны стать более действенным инструмен-

том для более совершенного познания че-

ловека, на благо которого все эти дости-

жения науки совершенствуются.

Проникая в глубины Вселенной с ее зако-

нами и тайнами, наука ведет человека к по-

ниманию уровня его собственного величия. И 

именно исходя из этого, человек осознает бо-

лее ясно свою зависимость от Создателя и 

свою собственную роль во Вселенной. Наи-

высшее торжество Вселенной — это вести 

человека к правдивому восприятию самого 

себя, т. к. он является отражением Создате-

ля в природе. И в этом осознании своей роли 

человек ведом к знанию и признанию славы и 

величия Бога. Величие Бога, дос то инство че-

ловека, красота и гармония во Все ленной — 

все соединяется в научных от крытиях.

Пусть Бог на небесах и на Земле благо-

словит Вас и придаст Вам силу в работе на 

благо человека, который сотворен по Его 

образу и подобию.

Дещо незвичною була моя розмова з Па-

пою. Нас попередили — на кожного вiд-

вiдувача видiляється 1—2 хвилини (людей 

було чимало, вiд кожної делегацiї по 5—

6 чоловiк). Вiд iменi Iнтеркосмосу Р. Саг-

деєв представляв Папi кожного члена де-

легацiї. Коли черга дiйшла до мене, Р. Саг-

деєв сказав декiлька слiв, Папа подав менi 

руку, чемно поклонився i привітав, на що 

я вiдповiв: «Your Holiness! You could speak 

your native language with me. Я розумiю 

польську.» I тут Папа i я перейшли на три-

валу (як менi казали, бо я часу не помiчав) 

розмову: про Львiв, Київ, молодi роки Па-

пи i т. ін. У залi запала цiлковита тиша i за ці-
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кавленість. Пiсля аудiєнцiї американ цi ме -

не все допитували, про що ж так за цi кав-

лено зi мною розмовляв Папа. Я по обi цяв 

їм вiдповiсти тiльки на прийомi, який нам 

влаштовувала Ватиканська об серваторiя в 

резиденцiї Папи в замку Гандольфо. 

Через величезну кількість машин на до-

розі ми добиралися до замку довго (хоч 

вiдстань — всього близько 40 км) і були 

досить втомленими. Але резиденцiя та її 

довкiлля були прекрасні, прийом був чу-

довий i всi досить швидко розслабилися і 

стали говірливими. Тодi я вiдповiв моїм 

колегам з США: «Так Ви питаєте, про що 

я говорив з Папою? Чи бачили Ви, скiльки 

було послiв на аудiєнцiї? Так! А чи бачи-

ли Ви посла України? Нi! Отож, я мав до-

ручення поговорити з Папою про обмiн 

послами між Ватиканом та Україною». Це 

був жарт, який, здається, американцi не 

зрозумiли. Я i не думав, що через декілька 

рокiв цей жарт стане майже реальнiстю 

для України.

Так у мажорному тонi закiнчилася моя 

iталiйська подорож. 

Але чомусь так відбувається, що поява 

комет завжди асоцiювалася у людей з бi-

да ми та нещастями. Приїхавши до Мос к-

ви, я дізнався, що в лiкарнi помер мiй 

Учи тель — академiк Є.П. Федоров. Тер-

мiново виїхавши до Києва, я встиг попро-

щатися з Євгеном Павловичем — талано-

витим вченим та унікальною людиною, 

добра пам’ять про котру назавжди збере-

жеться у моєму серці.

1987—1989 рр. У цi роки IACG збирала 

вiдповiдно в м. Кiото (Японiя), на уз  бе-

реж жi Кока Бiч (Флорiда, США) та в 

Пра зi (Чехословаччина). Я входив до 

скла ду делегацiй Iнтеркосмосу. На цих 

нарадах мова йшла тепер вже про ство-

рення архiву IHW, включаючи результати 

кос мiчних мi сiй до комети Галлея, пiд-

готовку нових про ектiв «Фобос», «Марс», 

«Спектр» та iн ше. 

З цих подорожей багато чого за па м’я-

талося. Перш за все пiсля 13-рiчної пе-

рерви я знову вiдвiдав Японiю — країну, 

яку я полюбив ще на початку 1970-х рокiв. 

Тут сталися вражаючi змiни. Ще кращими 

ста ли транспортне сполучення та сервіс. 

Не змiнною залишалися чемнiсть та ви-

три ма нiсть японцiв. Враховуючи рiвень де-

ле гацiї, нас в Токiо зустрiчали та догляда-

ли представники посольства СРСР в Япо-

нiї, приймав посол, а потiм ми виїхали у 

м. Сен дай, де проходила конференцiя з 

космiчної фiзики. Тут мене цікавили тіль-

ки деякі доповіді і я мав вільний час. Тому 

ми з Геннадієм Харитоновим часто про-

гулювалися по Сендаю. Одного дня я за-

телефонував до Мiдзусави i спо вiстив, що 

я в Сендаї. За нами прислали машину i я 

разом з Сагдеєвим, Кардашовим та Хари-

тоновим виїхали до Мiдзуса ви. Тут вiд бу-

ла ся цiкава зустрiч з колективом об сер ва-

торiї (яку тепер очолював мiй давнiй зна-

йомий Т. Сасао), а потiм нам влаштували 

гарний обiд у ресторанi. Менi було дуже 

приємно згадати 1974 рiк, а мої москов-

ські колеги вiдмiтили ту повагу, з якою нас 

тут приймали. З Сендая ми переїхали до 

Кiото, де власне i проходило засiдання 

IACG. Відбулася зміна тематики міжнарод-

ної співпраці — від вивчення тіл Соняч-

ної системи до сонячно-земної фізики.
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Вже під час польоту з Токiо до Москви я 

мав цiкаву і дуже відверту розмову з Р. Саг-

деєвим. Я зрозумiв, що на душi у Роальда 

неспокiйно — надоїли бюрократичнi ра-

дянськi порядки, наступила депресiя пiс-

ля «ВЕГ», гризли душу сiмейнi проб ле-

ми. Вiн менi сказав, що хоче покинути 

директорство в IКД i багато дечого змi-

ни ти у своєму особистому життi. Скажу 

вiдверто, що я не повiрив, що все це на-

стiльки серйозно. Але незабаром все пiд-

твердилося — директорство вiн передав 

своєму учневi А. Галеєву, а, розiйшовшись 

з Темою Франк-Каменецькою, вiн одру-

жився з внучкою Президента США Ей-

зенхауера — Сюзанною. Ось вам i комета!

Наступне засiдання IACG (Кока Бiч, 

Флорiда, 16—17 листопада 1988 р.) вiд бу-

лося вже без участi Р. Сагдеєва. Його від-

сутність вiдчувалася на кожному кроцi. 

Не вистачало його азарту та смiливостi, 

творчої вдачi та широти душi. А поза тим 

тут були прекраснi умови для працi: чу-

довий готель «Хiлтон», тепле узбережжя 

Атлантики, творча атмосфера у колi колег 

та друзiв. Я знову працював у панелi № 2 

«Планети та малi тiла». 

Все йшло добре і тiльки запитання за-

хідних колег «Чи буде Роальд?» ставили 

нас у скрутне становище. Та i ситуація в 

космiчних справах була не настiльки од-

нозначною, як це було ранiше, пiд час 

«кометної доби». 

Під час засідань IACG делегацiї NASA, 

ЕSА та ISAS влаштовували прийоми або 

обiди. На цих неформальних зустрiчах 

Учасники IHW 

в Япо нії. 1987 р.
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мож на було багато дiзнатися та домови-

тися. Раніше Р. Сагдеєв також органiзо ву-

вав такi (правда, скромнiшi) зустрiчi вiд 

iме нi Iнтеркосмосу. Так сталося, що нiхто 

з його московських колег цю естафету не 

перейняв. Тому я взяв iнiцiативу в свої 

руки (допомагав менi Г. Хари тонов). До-

мовилися, що проведемо зустрiч на лiт-

нiй площадцi готельного ресторану. Але 

коли мова зайшла про те, що ми прине-

семо з собою горiлку, то отримали кате-

горичну вiдповiдь: законом США це забо-

ронено. Довелося шукати компромiсне 

рішення, а саме — ми не будемо до цiєї 

справи залучати штат ресторану, а все зро-

бимо самi. Отже я стояв за стойкою бару 

(iмпровiзованого) з виставленими пляш-

ками горiлки рiзних марок — «Столич-

ная», «Українська з перцем», «Московская» 

та iн. Наливали кожному за його вибором. 

Спочатку справа йшла мляво, а потiм ут-

ворилася добре знайома нам черга. За iн-

шим столом стояли двi великi миски з 

чорною та червоною iкрою (зiбраною з 

усiх чемоданiв). Поруч лежав нарiзаний 

хлiб. Кожен мiг набрати собi iкри стільки, 

скiльки хотiв. Це все справило велике вра-

ження на присутнiх. Скоро чутка про ак-

цiю «русских» рознеслася по готелю. Крiм 

запрошених гостей з’явилися «непро ше-

нi». Хтось з американців принiс гар монь... 

Почали грати та спiвати. Вечiрка вдалася 

на славу. Як кажуть у народі — пішла го-

лота на вигадки.

Запам’яталися двi екскурсiї — на мис 

Канаверал до Центру космiчних польотiв 

iм. Кенедi та до спецiального виставоч но-

го центру «Наука i технiка майбутнього». 

Цiкаво, що по дорозi до стартових ком-

плексiв тут можна побачити кро ко ди лiв, 

які плавають у каналах, зупинитися на спе-

цiально вiдведених площадках для ту рис-

тiв, купити сувенiри. Нам продемонстру-

вали рiзнi модулi центру — пiдготовки 

космiчних апаратiв до польоту, стартовi 

комплекси, в тому числi Спейс Шатла та 

iншi системи.

А «Центр майбутнього» — це взагалi 

чудо iз чудес. Ви можете побувати на всiх 

етапах еволюцiї Землi, у космiчному по-

льотi, в океанi i т. п. Це описати немож-

ливо — необхiдно побачити.

З США ми вилетiли до Канади, де в От-

тавi проходила нарада канадських та ра-

дянських науковцiв з питань спiв ро бiт-

ництва в галузi космiчних дослiджень. Цю 

нараду органiзувала Нацiональна наукова 

рада Канади, до якої входить вiдомий Iн-

ститут астрофiзики iм. Герцберга. До речi, 

професор Герцберг був присутній на на-

радi, i я з ним познайомився. Це — жива 

iсторiя астрофiзики.

Наступну зустрiч з канадцями прийшло-

ся органiзувати вже менi в Києвi (11—15 ве-

ресня 1989 р.). Вона пройшла успiшно. На 

жаль, тiснi науковi контакти мiж Украї-

ною та Канадою в космічній галузi досi 

не встановлені.

Моя остання поїздка на засiдання IACG 

вiдбулася в 1989 р. (м. Прага, 21—22 ве-

ресня). Змiнилися пріоритети, учас ники 

та i вiдчувалися полiтичнi змi ни. У цiй 

подорожi я був разом з дружиною. Їй по-

добалося жити у гарному готелi «Форум» 

та блукати вулицями Праги, а мені — спіл-

куватися з моїм добрим приятелем — ве-
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селим японцем, видатним ра дiо астроном 

д-ром Морiмото.

Я вдячний тобi, комето Галлея! Ти по-

дарувала менi зустрiчi з чудовими людь-

ми, творчу наснагу та цiкавi подорожi. 7 ро-

кiв активної дiяльностi пролетiли, як од-

на мить. 

До наступної зустрiчi, комето, у ХХI 

cтолiттi. Подаруй ще кому-небудь щастя. 

АСТРОНОМІЯ УКРАЇНИ 
НА ЗЛАМІ ЕПОХ

На початку 90-х років XX ст. у державному 

та громадському житті України (тоді ще — 

УРСР) відбулися епохальні зміни, важли-

вість яких і до сьогодні ще не усвідомлена 

всіма жителями України (я пишу ці рядки 

у час трагічних подій в Донецьку, Одесі та 

інших містах України). Йшла перебудова 

державних професійних організацій (зо-

крема, змінювалися їх назви, а саме АН 

УРСР стала спочатку АН України, а потім 

НАН України), формувалися нові держав-

ні та громадські інституції у сфері науки і 

культури. 

Я вже згадував раніше, як на цій хвилі я 

став головою Українського міжнародного 

комітету з питань науки і культури при 

НАН України. Про деякі інші мої «пе-

ребудовні» справи мова йтиме у другому 

томі цієї книги.

На жаль, ще й донині залишається не-

до слідженою історія створення та по-

даль шого функціонування Української ас-

тро номічної асоціації (УАА), яка була за-

Зустріч делегації Ін-

теркосмосу на чолі з 

академіком А. Га ле-

євим з членами На-

ціональної наукової 

ради Канади, 

м.От тава, 1988 р.
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снова на на установчому з’їзді астрономів 

України 22 січня 1991 року.

Ідея створення громадської організа ції 

астрономів належала В.В. Теленюку-Адам-

чуку (на фото сидить першим ліворуч). 

Спочатку розглядалося два можливих 

варіанти функціонування УАА — за інди-

відуального членства (пропозиція В.В. Те-

ленюка-Адамчука) та за колективного 

членства (пропозиція Я.С. Яцківа). Зва-

жаючи на досить скромний фінансовий 

стан багатьох українських астрономів, 

бу ло прийнято компромісне рішення, а 

са ме варіант про формування колектив-

но-індивідуального членства УАА. Тобто 

колективними членами стають астро но-

міч ні установи та відповідні навчальні за-

клади, а індивідуальними членами можуть 

(за бажанням) стати всі ті, хто займається 

астрономічною наукою і освітою та спла-

чує відповідні членські внески (за всі ро-

ки функціонування УАА таких виявило ся 

не більше 10). 

На цьому з’їзді мене було обрано пре-

зидентом УАА і за час, що пройшов, мене 

вже переобрали на цій посаді сім разів 

(по ра мені завершувати це дійство, але ж 

охочих очолювати УАА не видно).

Якщо говорити коротко, то УАА в межах 

своїх скромних можливостей досі ус піш-

но функціонує, здійснюючи координа цію 

ас тро номічних досліджень в Україні та 

сприяючи міжнародній співпраці у цій 

сфері знань. Завдяки діяльності УАА під-

вищився ав торитет української астроно-

мії у світі, зок рема УАА виступала співзас-

Установчий з’їзд 

ас трономів 

України. АО КДУ 

ім. Т. Шевченка, 

1991 р.
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новником Єв ро пейського астрономічно-

го товарис тва (ЄАТ).

УАА є організатором багатьох цікавих 

подій та акцій в Україні — регулярні з’їзди 

асоціації, тематичні конкурси та вистав-

ки, вручення нагород та премій (зокрема 

молодим астрономам) та представлення 

України в Міжнародному астрономічно-

му союзі (МАС).

Діяльність УАА чекає свого дослідника. 

А я тут хочу звернути увагу на деякі проб-

леми сьогодення та перспек ти ви розвит-

ку астрономії в Україні. Це надзвичайно 

актуальне і складне питання з огляду на 

економічні проблеми України та відсут-

ність державної підтримки роз вит ку ас-

тро номічної інфраструктури. По ки що на-

ші спроби добитися членства Ук раїни в 

Європейській південній обсерваторії вия-

вилися безуспішними. Залиши лася єдина 

можливість підтримувати між на род ні зв’яз-

ки — на індивідуальному рів ні.
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З керівництвом КрАО, 

сел. Наукове, 2000 р.

Міжнародна наукова конференція присвячена 175-річчю Миколаївської астрономічної обсерваторії, 

м. Миколаїв, 1996 р.
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Водночас на теренах України знову за-

гострилося питання щодо подальшого 

фун кціонування спостережних баз у Кри-

му та їх використання українськими ас-

тро номами. До 2014 року більш-менш 

успішною була робота Кримської лазер-

ної обсерваторії (КЛО) ГАО НАН України 

(до 1991 р. — Відділення Фізичного інсти-

туту АН СРСР). Ця обсерваторія виконує 

ла зер но-локаційні спостереження ШСЗ та 

входить до відповідної міжнародної ме-

режі (ILRS). Діяльність КЛО активно під-

тримували академіки Б. Патон, Ж. Алфьо-

ров, Г. Месяц. А пишу я ці рядки у три-

вожні для України дні. У зв’язку з анексією 

Криму Росією КЛО підпорядкована Уря-

ду Криму і її подальша доля невідома...

Тепер декілька слів (а можна було б на-

писати цілий трактат) про Кримську ас-

тро фізичну обсерваторію (КрАО), яка 

колись була найбільшою в СРСР та від-

но силась до АН СРСР. Від 1991 року її 

приналежність декілька разів змінювала-

ся — від ДКНТ України, МНТ та МОН 

України до Київського національного уні-

верси тету імені Тараса Шевченка.

У 2000 році мені вдалося перевести пра-

цівників КрАО на оплату праці відповід-

но до окладів НАН України і я пропо ну-

вав перевести КрАО до НАН України. 

Під тримуючи на словах такий перехід, 

дирекція КрАО чомусь його не втілювала.

Від 2000 до 2010 року відбулися неодно-

разові зустрічі в КрАО з цього питання за 

участі академіків НАН України Б. Патона, 

В. Локтєва, В. Шульги та ін. Дебатували, 

гадали і дочекалися… Здається, бажаного 

для більшості працівників КрАО — бути у 

складі РАН. Це може бути і ФАНО Росії. 

Що ж, поживемо — побачимо. Я чомусь 

сумніваюся у подальшій перспективі роз-

витку КрАО у структурі астрономіч ної 

науки Росії. Там є свої ДАІШ, САО та ба-

гато інших проблем.

Тепер декілька слів про Миколаївську 

ас трономічну обсерваторію (колись Від ді-

лення Пулковської обсерваторії). Ця об сер-

ваторія знаходиться у підпорядкуванні 

МОН України (за моєї ініціативи, оскільки 

займається прикладними задачами ас тро-

номії) і функціонує стабільно та ус піш но.

Це одна з найстаріших обсерваторій Ук-

раїни і вона має перспективу у розвитку 

прикладних напрямів астрономічної науки, 

зокрема контролю космічного простору.

На завершення зазначу, що політична 

та економічна ситуація в Україні в ХХІ ст. 

не дозволяє сформувати реальні плани роз-

витку української астрономії. Знову виник-

ли перешкоди — економічні негаразди, 

анексія Криму та війна на сході України. 

Що ж, будемо сподіватися на кращі часи.

З АСТРОНОМІЧНОГО 
ЩОДЕННИКА

У цих спогадах з професійного життя я 

хочу згадати також про зустрічі, спілку-

вання та листування з науковцями, добре 

знаними у світовому астрономічному то-

варистві. Про декого з них я вже згадував 

раніше, коли мова йшла про мої наукові 

доробки та науково-організаційні потуги. 

А тут я засвідчу тільки окремі факти та мої 

враження від першого знайомства з цими 

неординарними особистостями.
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Євген Павлович Федоров 
(1909—1986)

Про Є.П. Федорова — видатного вчено-

го-астрометриста та дослідника обертан-

ня Землі, мого вчителя — у цій книзі вже 

згадано неодноразово. Учні Є.П. Федо-

рова та й взагалі колектив ГАО НАН Ук-

раїни поважали його і досі згадують доб-

рим словом та конкретними діями.

У 2009 році була проведена Міжна-

родна конференція, присвячена 100-річ-

чю з дня народження Є.П. Федорова, у 

ви давництві «Наукова думка» вийшла в 

світ книга «Євген Павлович Федоров. 

Нариси та спогади про вченого». У 2014 ро-

ці видана книга «Є.П. Федоров. Вибрані 

праці». У передмові до цієї книги я на-

магався охарактеризувати Є.П. Федорова 

як талановитого вченого та неординарну 

осо бистість.

Наразі  декілька слів про Євгена Павло-

вича взагалі. Вже під час першої зустрічі з 

ним у 1962 році я відчув якусь незриму 

силу, що притягує мене до цієї людини. 

Згодом зрозумів, що причиною цього є 

його багатий внутрішній світ, висока по-

рядність та культура. Є.П. Федоров добре 

знав класику російської літератури, лю-

бив музику та мистецтво. Він за зовніш-

ньою інтелігентністю приховував той факт, 

що не поділяє цінностей «радянського» 

способу життя. Це був справжній росій-

ський інтелігент, противник партійних 

екстремістських та антисемітських мето-

дів та поступків. Це значно ускладнювало 

його роботу на посту директора ГАО та сто-

сунки з органами влади. В особі Є.П. Фе-

Під час обговорення з Є.П. Федоровим моїх кан-

дидатських плакатів, м. Київ, 1975 р.
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дорова я завжди мав доброго вчителя та по-

радника (хоча і не обходилося без окремих 

непорозумінь, про які я згадував раніше).

Можливо, єдиним, що впливало на мої 

внутрішні протиріччя з Є.П. Федоровим, 

це відсутність у нього «українського на-

чала». Але цю тему ми з ним практично не 

обговорювали.

Євген Кирилович Харадзе 
(1907—2001)

Є.К. Харадзе — видатний грузинський 

ас троном, засновник Абастуманської ас-

тро фізичної обсерваторії Грузинської Ака -

де мії наук. Йому були притаманні такі ри-

си характеру, як делікатність, вихованість, 

повага до себе та інших, чемність в орга-

нічному поєднанні з властивим йому бла-

городством (говорили, що він походить зі 

знатного грузинського роду, що він довгі 

роки життя зберігав любов до однієї жін-

ки, так і не одружившись і т. ін.). Між ГАО 

та Абастуманською обсерваторією у 1970-і 

роки склалися творчі стосунки в галузі 

зоряної астрономії та астрометрії. Напев-

но, це і стало причиною того, що Є.К. Ха-

радзе завжди відносився до мене з якоюсь 

сим патією (чи, може, мені так здавалося). 

Першим більш-менш близьким моїм кон-

тактом з Є.К. Харадзе була поїздка у 1979 ро-

ці делегації АН СРСР до Канади (м. Мон-

реаль) для участі у з’їзді МАС (див. про це 

в окремому розділі). Є.К. Харадзе був го ло-

вою делегації, а я її секретарем. Після по-

їздки я отримав теплого листа від Є.К. Ха-

радзе, в якому йдеться про звіт до МАС, а 

завершується лист такими словами:

«Шлю Вам привет и добрые пожелания. 

В числе впечатлений от проведенных в Мон-

реале дней у меня сохранятся приятные вос-

поминания об общении с Вами и о Вашей ак-

тивности в делегации и на Ассамблее».

Через три роки я знову мав змогу спілку-

ватися з Є.К. Харадзе на черговому з’їзді 

МАС в м. Патри (Греція). Тут Є.К. Харадзе 

як виконуючий обов’язки президента МАС 

(через раптову смерть президента МАС, 

індійського вченого, проф. М. Баппу) був 

надзвичайно перевантажений організа-

цій ними справами. Я допомагав йому у 

деяких, зокрема в організації придбання 

книг для обсерваторій Союзу РСР. Зго-

дом я отримав чемного листа від Є.К. Ха-

радзе з подякою, за його словами, «за 

плодотворные хлопоты».

Вже в другій половині 1980-х років я 

декілька разів отримував запрошення 

Є.К. Ха радзе відвідати Абастуманську об-

серваторію. Це, здається, єдина обсерва-

торія в ко лишньому Союзі, яку я ні разу 

не відвідав. Дуже про це шкодую.

Останнього листа від Є.К. Харадзе я от-

римав уже після розпаду СРСР та підпи-

сання міждержавної угоди між Грузією та 

Україною. Є.К. Харадзе висловлював на-

дію на краще майбутнє у розвитку астро-

номічної науки в наших державах і май-

бутню співпрацю. 

Зараз Грузія і Україна пе реживають 

нелегкі часи. Я вірю в краще майбутнє 

цих незалежних держав, і зав жди згадую 

Є.К. Харадзе з повагою та теп ло тою. На 

цю тему я навіть мав нагоду поспілкува-

тися з Президентом Грузії 2008—2013 

М. Са акашвілі.
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Володимир Володимирович Подобєд
(1918—1992)
Моя перша зустріч з В.В. Подобєдом — ві-

домим астрометристом, професором Мос-

ковського університету і яскравою особис-

тістю — відбулася в 1961 році на екзамені 

в заочну аспірантуру ДАІШ, про що я вже 

згадував раніше. З того часу наші до роги 

дуже часто перетиналися. Я відчував мо-

ральну підтримку з боку В.В. По до бєда, а 

буваючи в Москві завжди мав приємність 

бути в гостях у подружжя Подобєдів.

Будучи Головою відповідної Комісії Ас-

троради АН СРСР, В.В. Подобєд велику 

увагу приділяв підготовці астрономічних 

кадрів.

Учасники XX Астрометричної конференції СРСР, м. Ленінград, 1975 рік (у першому ряду третій лі-

воруч В.В. Подобєд)

Під час спілкування з В.В. Подобєдом 

могло скластися враження, що він досить 

сувора людина. Насправді ж при близько-

му знайомстві відчувалася його доброта та 

готовність прийти на допомогу всім тим, 

хто цього потребує. Я пишу ці рядки і ба-

чу перед собою могутню фігуру В.В. По-

добєда — впевненої у собі людини з при-

скіпливим поглядом.

Митрофан Степанович Звєрєв 
(1903—1991)

Я вже згадував про Митрофана Степано-

вича Звєрєва — широко відомого астро-

метриста і надзвичайно яскраву особис-

тість. М.С. Звєрєв дуже вболівав за розви-
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ток астрометричних досліджень в СРСР 

та за долю Пулковської обсерваторії. Він 

очолював роботи зі створення Каталогу 

слабких зір, був ініціатором організації 

радянської астрометричної експедиції в 

Чилі, встановлення там першокласних 

астрометричних інструментів. Результати 

роботи цієї експедиції отримали світове 

визнання.

На початок 1980-х років припадає різ-

кий занепад світової слави Пулковської 

обсерваторії, причиною якого стали від-

сутність молодої наукової зміни, скорочен-

ня спостережних програм, повільне впро-

вадження нових методів спостережень. 

У моєму архіві зберігається лист М.С. Звє-

рєва про міжнародні справи в Пулково, в 

якому, зокрема, стверджувалося, що «в 

ито ге за последние 10—15 лет не только 

международный, но и общий авторитет 

Пулковской обсерватории заметно сни-

зился. Обсерватория утрачивает свои ру-

ководящие роли в советской астрономии. 

В действиях нашей администрации чув-

ству ется скованность, нерешительность в 

де лах, от носящихся к международным свя-

зям, и это влияет на морально-пси холо ги-

ческий климат в научном коллективе ГАО 

в Пулкове.

Исправить создавшееся положение в Пул-

ковской обсерватории необходимо, хотя это 

будет нелегко. Но в первую очередь надо ос-

вободить обсерваторию от посторонних лиц, 

при которых не удастся улучшить меж-

дународные дела обсерватории, наладить 

нормальную работу научных отделов и вос-

становить хорошие, товарищеские отно-

шения в нашем коллективе».

Щоб виправити положення, необхідно 

було провести реорганізацію Пулковської 

обсерваторії. Була створена спеціальна 

ко місія АН СРСР на чолі з Р. З. Сагдеє-

вим, а я був її членом. Як завжди буває в 

таких випадках, про ситуацію в Пулково 

ширилися різні чутки. З таких чуток ви-

пливало, що я отримав (а може і прий няв) 

пропозицію стати директором Пулков-

ської обсерваторії. Це питання широко 

обговорювалося серед астрономів. Були і 

прихильники, і противники такого рі шен-

ня. Мій колега Маркіян Чубей — молодий 

талановитий астрометрист, син виселеної 

до Сибіру української сім’ї з Прикарпат-

тя, писав мені в листі таке (мова оригіналу 

збережена):

«Причиною, побудившою мене взятись за 

перо, являються вперті слухи в Пулкові, 

суть котрих в тім полягає, що Президія 

Академії Наук Союзу висуває Твою канди-

датуру на трудну, але і почесну посаду Ди-

ректора Пулковської Обсерваторії.

Розумію, Слава, що особистий ризк для 

Тебе є великий — покинути обсерваторію, в 

котрій всьо відладжено Тобою, авторитет, 

увага — ради надзвичайно трудної справи, 

невідомо коли і як буде досягнутий новий 

успіх. Але задача масштабна, а великому 

кораблю велике плавання. І як українець, 

радий за успіхи Києвської обсерваторії і все 

інше, — я тим не менш не можу віддати 

перевагу національним почуттям перед об’єк-

тивно необхідними задачами науки.»

М.С. Звєрєв також був стурбований си-

туацією, що склалася. Від нього я отри мав 

такого листа:
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Пулковская обсерватория

12 марта 1983 г.

Дорогой Ярослав Степанович!
В начале марта во время общего собрания 

Ак. наук в Москве я с интересом и удоволь-

ствием узнал, что Ваша кандидатура на 

пост директора Пулк. обсерватории вовсе 

не исключена, но наоборот продолжает счи-

таться наиболее желательной и что этот 

вопрос сейчас обсуждается «на высоком 

уро вне». Я и многие пулковцы надеемся, что 

ко времени Сагдеева будет достигнуто бла-

гоприятное решение этого вопроса. Мы уве-

рены, что Вы сумеете (если потребуется, 

то с нашей помощью) преодолеть пулков-

ские трудности, удалить из обсерватории 

посторонних лиц и наладить у нас долгож-

данную нормальную обстановку.

Наш коллектив относится к Вам, Ярос-

лав Степанович, с большим уважением и мы 

давно ждем, чтобы Вы возглавили Пулков-

скую обсерваторию. Но если по каким-либо 

причинам это окажется невозможным, то 

может быть назван еще Виктор Кузьмич 

Абалакин, кандидатура которого при Ва-

М.С. Звєрєв, М.М. Парійський, К.О. Куліков, В.В. Подобєд та ін., м. Полтава, 1986 р. Я.С. Яцків — 

в першому ряду третій праворуч
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шем участии обсуждалась на ОНСА. Но 

это лишь на крайний случай.

С товарищеским приветом

и добрыми по же ланиями М. Зверев

Доля, здається, вберегла мене від «при-

вабливого» рішення перейти на роботу в 

Пулково (обіцяли і член-кора АН СРСР, 

і квартиру і т. ін.). Дзвонив академік-сек-

ретар Відділення загальної фізики і астро-

номії АН СРСР О.М. Прохоров до Б.Є. Па-

тона з проханням відпустити мене, була 

розмова Б.Є. зі мною... Але заради істини 

мушу визнати, що на найвищому щаблі 

ака демічної влади в Москві зі мною ніх-

то на цю тему не говорив.

Пізніше відомий спеціаліст з ефемирид-

ної астрономії, співробітник Інсти ту ту те-

оретичної астрономії АН СРСР В.К. Аба-

лакін був обраний директором Пулков-

ської обсерваторії, яка, на жаль, так і не 

відродила своєї колишньої слави.

Андрій Антонович Немиро 
(1909—1995)

А.А. Немиро — представник славної пле-

яди пулковських астрометристів. До його 

авторитетної думки завжди прислухову-

валися астрометристи колишнього СРСР 

і він користувався повагою в міжнарод-

них астрометричних колах, в яких разом 

із М.С. Зверєвим часто представляв пул-

ковську астрометричну школу. А.А. Не-

ми ро був високоосвіченою і культурною 

людиною, довгий час очолював кафедру 

астрономії Ленінградського університету 

та відділ фундаментальної астрометрії Пул-

ковської обсерваторії. 

Я мав приємність неодноразово спіл-

куватися з А.А. Немиро і навіть обміню-

ватися листами. У мене зберігається один 

його лист:

Пулково, 26.09.80

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Сердечное Вам спасибо за присылку Ва-

шей работы «Нутация в системе астро-

номических постоянных». Я в первом при-

ближении ознакомился с ней и могу совер-

шенно уверенно сказать — работа очень 

нужная, современная и чрезвычайно удач-

ная по форме, поскольку такое огромное со-

держание Вам удалось уместить всего на 

57 стра ницах.

В течение ряда лет я читал курс по ас тро-

номическим постоянным в ленинградском 

университете и потому прекрасно себе пред-

ставляю, что этот курс сегодня не может 

читаться без использования результатов 

Вашей работы, дающий и прекрасный об-

зор проблемы, и обоснованную автором соб-

ственную систему выводов из нее.

Еще раз большое, большое Вам спасибо. 

Благодарю Вас также за приглашение учас-

твовать в юбилейной конференции, посвя-

щенной А.Я. Орлову. К сожалению, принять 

Ваше приглашение мне очень трудно, по-

скольку я немного простужен, да и дел и де-

лишек всяких — выше головы.

Желаю Вам всего доброго, крепко жму 

Вашу руку.

Р.S. Систематически работаю над про-

блемой выявления оптимальной конструк-

ции современного автоматического мери-

дианного круга. Надеюсь доложить в подхо-

дящее время полученные результаты.
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В кінці 1980-х років, відвідуючи Пул-

ковську обсерваторію, я декілька разів був 

вдома у А.А. Немиро. Господар полонив 

мене своїм глибоким знанням поезії та 

музики, а ще спогадами про життя в Укра-

їні (він народився в м. Корець).

Михайло Сергійович Молоденський 
(1909—1991)

Я не зустрічався з М.С. Молоденським — 

видатним вченим, котрий прославився свої-

ми піонерськими працями в галузі фізич-

ної геодезії та планетарної геофізики. Про 

зустрічі з М.С. Молоденським мені роз-

повідали Є.П. Федоров та М.М. Парій-

ський. Останній регулярно зустрічався з 

М.С. Молоденським і був активним про-

пагандистом його праць. В 1970-і роки до-

слідження М.С. Молоденського продов-

жив його син Сергій, котрий вчився в 

аспірантурі під керівництвом М.М. Па-

рій ського, а пізніше входив до складу йо-

го лабораторії. За порадою М.М. Парій-

ського Сергій Молоденський довгий час 

підтримував зі мною творчі стосунки. Я був 

опонентом його кандидатської та доктор-

ської дисертацій. У нас є спільна науко ва 

стаття. Сергій познайомив батька з мої ми 

роботами з проблеми дослідження вільної 

добової нутації Землі та повідомив мене, 

що той зацікавився результатами і в зв’яз-

ку з цим обіцяв переглянути свою відому 

роботу з теорії нутації (в 70-і роки з’я ви ли-

ся нові дані про внутрішню будову Землі).

Красоту теорії М.С. Молоденського 

від крив мені молодий талановитий япон-

ський вчений Тецуо Сасао, з яким я по-

знайомився у 1974 році під час свого пе-

ребування в Японії. В кінці 1960-х років 

Т. Сасао навчався у Москві в Університе-

ті ім. П. Лу мумби, вільно володів росій-

ською мовою, був аспірантом з теоретич-

ної астрофізики Токійського університе ту. 

Але через неможливість отримати роботу 

в цьому університеті він був змушений 

перекваліфікуватися і перейти на роботу 

в Міжнародну широтну обсерваторію в 

Мідзусаві. Т. Сасао в 1974 р. починав свої 

перші кроки у галузі теорії обертання Зем-

лі. Ми відразу знайшли спільну мову і 

отримували взаємну насолоду від спілку-

вання — обговорювали різні проблеми, 

готувили до друку спільні праці і разом 

відпочивали. Ми навіть написали росій-

ською мовою спільну статтю, яка містила 

більш просте тлумачення роботи М.С. Мо-

лоденського, бо оригінальна його праця 

досить важка для читання. Я послав ру-

копис нашої статті М.С. Молоденсько му, 

але відповіді не отримав (ні письмової, ні 

усної). Ця стаття не була опублікована. 

Цей наш спільний задум став предтечею 

вже тепер класичної SOS-теорії нутації, 

викладеної Т. Сасао разом з його япон-

ськими колегами.

Я вітав М.С. Молоденського з його 

80-річчяям від дня народження та отри-

мав 16 липня 1989 року останню вістку від 

нього з подякою за поздоровлення.

Володимир Петрович Щеглов 
(1904—1985)

В.П. Щеглов — за професією астроном-

геодезист, зай мався питаннями визна чен-

ня часу та довготи, захоплювався історією 
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астрономії і керував відбудовою знамени-

тої обсерваторії Улугбека в Узбекистані. 

Про мої зустрічі з цією цікавою людиною 

я згадую в різних розділах книги. Наша 

перша зустріч відбулася у 1965 році на кон-

ференції в м. Китабі. Мій виступ на цій 

конференції отримав дуже схвальну оцін-

ку Володимира Петровича. Пізніше я був 

секретарем Комісії з вивчення обертання 

Землі Астроради СРСР, яку очолював 

В.П. Щеглов. Прак тич но я вів усю поточ-

ну організаційну роботу, а В.П. Щеглов 

головував — а це він умів робити дуже по-

важно і винахідливо. Але у зв’язку з тим, 

що він як голова Комісії не був включе-

ний до складу делегації для участі у Сим-

позіумі № 48 «Обертання Землі» МАС, 

який проходив в Японії (а я був у складі 

делегації), наші стосунки на деякий час 

припинилися. Я став його «ворогом № 1» 

(як це часто буває, «ворог» був визначе-

ний помилково). У 1978 році в Іспанії 

мав проходити черговий симпозіум МАС 

з проблеми обертання Землі. Я входив до 

складу Наукового оргкомітету цього сим-

позіуму і мав можливість формувати ра-

дянську делегацію. Довідавшись про це, 

Володимир Петрович, котрий протягом ба-

гатьох років мріяв про поїздку до Іспанії, 

написав мені відкритого та щирого листа 

з проханням включити його до складу де-

легації. Я зробив усе можливе, щоб Во-

лодимир Петрович став членом делегації. 

Незважаючи на його скромну наукову ак-

тивність на засіданнях цього симпозіуму, 

присутність В.П. Щеглова  в Іспанії була 

дуже корисною. Він знав історію астроно-

мії від часів Улугбека і взагалі був високо-

ерудованою людиною. З того часу наші 

стосунки знову стали виключно дружніми. 

Наведу тут фрагменти нашої переписки.

Киев, 7 декабря 1981 г.

Директору Астрономического института 

АН УзССР академику В.П. Щеглову

Глубокоуважаемый Владимир Петрович!
От имени Бюро секции астрометрии 

Астросовета АН СССР благодарю Вас за 

образцовую организацию совещания «Вра-

щение Земли и геодинамика», приуроченную 

50-летию Китабской широтной станции, и 

предоставленную возможность проведения 

в г. Китабе заседания Бюро секции астро-

метрии.

Раздумывая о будущем нашей области 

науки и роли отдельных советских астро-

номических учреждений, я все больше убеж-

даюсь в том, что сейчас назрела необходи-

мость реорганизации и укрепления не ко-

торых станций служб времени и широты. 

Особое место занимает Международная ши-

ротная станция в Китабе, до сих пор дос-

тойно представляющая нашу страну в меж-

дународном сообществе астрономов и гео-

дезистов.

Однако уже в 1985 году ситуация может 

резко измениться, если не принять сейчас 

мер по развитию в Китабе новых методов и 

средств наблюдений. Чтобы это стало воз-

можным, необходимо распространить на эту 

станцию статус самостоятельного науч-

ного учреждения (условное название «Меж-

дународная широтная обсерватория в Ки-

табе») и пригласить на работу ряд ведущих 

специалистов на должности руководите-

лей отделами: новых методов и средств, 
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включая ФЗТ (В.А. Наумов); математи-

ческой обработки наблюдений (кого-либо 

из Пулково, М. Чубей, или из Ташкента).

Секция астрометрии готова начать рас-

смотрение этого вопроса в случае Вашего 

положительного отношения.

С уважением Я.С. Яцкив

Відповідь я отримав разом з Новоріч-

ним вітанням:

Ташкент, 29 декабря 1981 г.

Дорогой Ярослав Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом 

и желаю Вам продолжения той головокру-

жительной астрометрической деятельнос-

ти, которой характеризовались предше-

ствующие годы! С передачей или самодея-

тельностью КШС — вопрос очень сложный 

и для его решения нам надо встретиться.

Ваш В. Щеглов

Олександр Федорович Богородський
(1907—1984)

Всі, кому пощастило працювати чи спіл-

куватися з професором Київського уні-

верситету ім. Тараса Шевченка О.Ф. Бого-

родським, завжди згадують його добрими 

словами. О.Ф. Богородський виховав цілу 

плеяду київських астрофізиків. До йо го 

спокійної лагідної думки завжди прислу-

халися (хоч і не все йшло гладко у його 

житті — в Москві виникли проблеми з 

захис том докторської дисертації, в Києві 

до кучали проблеми взаємовідносин з 

С.К. Всехсвятським). Є.П. Федоров дуже 

високо оцінював О.Ф. Богородського, і це 

певною мірою сформувало моє ставлення 

до Олександра Федоровича.

Наведу тут два епізоди мого спілку ван-

ня з О.Ф. Богородським. У 1980 році в Пре-

зидії АН УРСР розглядалося питання про 

В.П. Щеглов відкри-

ває Всесоюзну нара-

ду «Обертання Землі 

і геодинаміка», 

м. Китаб, 1981 р.
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працевлаштування молодого доктора наук 

Валерія Писаренка, сина віце-пре зи дента 

АН УРСР Г.С. Писаренка. Поговоривши з 

Б.Є. Патоном, я вирішив створити в ГАО 

групу з релятивістської астрофізики і звер-

нувся за порадою до О.Ф. Бо городського. 

Через деякий час отримав відповідь.

31.01.1980 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Как я сказал Вам по телефону, ответить 

на Ваш вопрос своевременно мне помешала 

болезнь, уложившая меня почти на месяц. 

Только в последние дни я постепенно вос-

станавливаю силы.

По моему глубокому убеждению Ваша идея 

создать группу по релятивистской астро-

физике заслуживает всяческой поддержки 

и одобрения. Учитывая актуальность этой 

области, следует признать, что создание 

такой группы в составе Главной астроно-

мической обсерватории является делом ва-

жным и перспективным. Мне кажется, что 

группа должна быть немногочисленной (ве-

роятно в первое время не более 3—5 чел.), но 

в нее должны входить уже в достаточной 

степени сложившиеся исследователи, об ла-

дающие некоторым опытом в данной области 

и зарекомендовавшие себя серьезными ра бо та-

ми. Необходимо ясно определить ос но в ные 

направления исследований и потребо вать, 

чтобы они представляли непосред ствен ный 

астрономический интерес (воп ро  сы физики 

звезд, требующие применения теории отно-

сительности, вопросы космологии). Конеч-

но, конкретные направления ра боты группы 

будут зависеть от состава ее участников, 

от их опыта и интересов, но их астрономи-

ческая ориентировка должна быть преду-

смотрена при всех обстоятельствах.

С Писаренко я знаком мало. Он произвел 

на меня впечатление очень серьезного и хоро-

шо подготовленного (особенно в мате ма-

тическом отношении) исследователя, ко то-

рый мог бы, как мне кажется, быстро вой ти 

в круг соответствующих вопросов ас тро-

физики и космологии, но о его качествах ру-

ководителя предполагаемой груп пы я судить 

с должной обоснованностью не могу. М. б., 

Вы ближе знакомы с ним. Когда будет об-

суждаться вопрос о составе и направлениях 

работы группы, я готов, если Вы сочтете 

это полезным, принять в таком обсуждении 

участие. Надеюсь, что в ближайшее время я 

буду уже способен к более активной жизни.

С искренним приветом 

Ваш Богородский

Більш детальне вивчення цього питан-

ня (особливо кандидатури керівника гру-

пи) змусило мене відмовитися від цього 

задуму. Питання про перехід В.Г. Писа-

ренка на роботу в ГАО ще декілька разів 

піднімалося в Президії АН УРСР, а потім 

потихеньку затихло.

О.Ф. Богородський був членом (дис-

циплінованим!) спеціалізованої ради ГАО 

по присудженню наукових ступенів. Од-

ного разу він попросив мене, щоб рада 

прийняла до захисту дисертацію його ас-

піранта Хлистуна. Поговоривши з Хлис-

туном, я не був впевнений, що йому вар то 

захищатися в ГАО (робота, на моє пере-

конання, відносилася до теоретичної фі-

зики), і порадив йому звернутися до ін шої 

спецради. Цей факт (напевно, з подачі 
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Хлис туна) викликав велике незадоволен-

ня, навіть образу О.Ф. Богородського. 

Він сприйняв це як недооцінку науково-

го рівня дисертації його учня. Декілька 

років ми не спілкувалися. Мені вдалося 

відновити теплі стосунки з О.Ф. Богород-

ським вже в останні роки його життя. І я 

декілька разів зустрічався з ним. Олек-

сандр Кузь мич Осіпов — один з найстарі-

ших працівників АО КУ та близька до 

О.Ф. Богородського людина прислав мені 

такого листа вже після смерті О.Ф. Бого-

родського.

Киев, 10 декабря 1986 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Выполняя предсмертную волю Александ-

ра Федоровича Богородского, прошу Вас при-

нять на память о нем книгу Tolmana «Re la-

tivity Thermodynamics and Cosmology». В свое 

время эта книга принадлежала Г.А. Тихову — 

учителю Александра Федоровича. Александр 

Федорович очень дорожил ею, берег ее, час-

то обращался к ней.

Александр Федорович всегда высоко ценил 

Ваш талант организатора научных иссле-

дований, восхищался Вашими успехами как 

руководителя ГАО АН УССР, с уважением 

относился к Вашим научным трудам. Ду-

маю, что передавая эту книгу Вам, я точно 

выражаю его волю.
А. Осипов

Гаврило Сергійович  Хромов 
(1937—2014)

Ім’я Г.С. Хромова  — заступника голови 

Астроради АН СРСР, я вже згадував у зв’яз-

ку з його активною участю у справах коор-

динації астрономічних досліджень в СРСР 

на початку 1970-х років та допомогою ГАО 

АН УРСР у Терскольських справах.

У 1979 році А.Г. Масевич разом з її 

однодумцями остаточно розправилась з 

Г.С. Хро мовим, котрий повернувся на 

роботу в рідний Інститут ім. Штернберга 

(ДАІШ). Я продовжував зустрічатися з 

Г.С. Хромовим у справах «Координатно-

часового забезпечення» (крім Є.П. Аксьо-

нова та Ю.Д. Буланже до обговорення цієї 

проблеми активно підключився В.Д. Кус-

ков — людина з ВПК). Такі зустрічі час-

тіше всього відбувалися на квартирі у 

Г.С. Хромова (з Лідою Рихловою — дру-

жиною Гаврили, колишньою аспіранткою 

ДАІШ, ученицею В. В. Несторова — ми 

були давніми знайомими). Якось посту-

пово зустрічі у Г. Хромова припинилися, 

але мої контакти з ним продовжувалися. 

Г. Хромову важко було знову вписатися в 

атмосферу ДАІШ. Про це свідчить його 

лист до мене:

Дорогой Ярослав!
Пишу для того, чтобы поздравить тебя с 

праздниками, сказать, что я не забываю 

тебя и, заодно, сообщить новость...

Сам я, по-видимому, скоро уйду в про-

мышленность. Кажется, что аксеновские 

порядки — при том, что он ко мне превос-

ходно относится — доконали меня вконец.

Мне осточертела эта самая астрономи-

ческая среда — с ее мелкотравчатостью, 

недостойными вождями, мизерными инте-

ресами и ценностями, с ее бедностью и бес-

помощностью.

3 ноября 1980 г. Твой Г. Хромов
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Наприкінці 1980 р. Г.С. Хромов та 

Л.В. Рихлова розлучилися. Цьому було 

трудно повірити, бо, незважаючи на «ам-

біції» та «менторський тон» Гаврили Хро-

мова, мені здавалося, що це стійка сі-

мейна пара. 

Оця категоричність Г.С. Хромова по 

відношенню до інших людей (а не до себе) 

дуже заважала йому в професійному і в 

особистому житті. У 80-і роки від Г. Хро-

мова відреклося багато його колишніх 

друзів. Я продовжував зустрічатися з ним 

аж до розвалу СРСР, коли наші дороги ро-

зійшлися. Щоправда, в російській пресі я 

читав критичні статті Г.С. Хромова про 

АН СРСР і науку взагалі. Я вдячний 

Г.С. Хромову за його допомогу ГАО АН 

УРСР і мені особисто. Спілкуватися з ним 

було цікаво і корисно, хоч я не завжди по-

діляв його погляди.

Володимир Павлович Горбулін 
(1939 р. н.)

В.П. Горбулін — вихованець Дніпропе-

тровської школи конструкторів косміч-

них систем — у 1980-і роки партійний 

працівник оборонного відділу в ЦК КПУ, 

від 1991 р. — працівник Кабміну України, 

один з організаторів та перший генераль-

ний директор Національного космічного 

агентства України, працював Секретарем 

Ради національної безпеки при Прези-

дентові України (тепер Рада національної 

безпеки і оборони України), директором 

Інституту стратегічних досліджень та на 

інших поважних посадах.

В. Горбулін — ділова, талановита і в ро-

зумних межах амбітна та властолюбива 

людина. Я вперше зустрівся з В. Горбулі-

ним в 1987 році у зв’язку з будівництвом 

на території Української РСР одного з 

елементів радіоінтерферометричної сис-

теми «Квазар». До В. Горбуліна потрапив 

лист Є.П. Веліхова з проханням до керів-

них органів УРСР посприяти у вирішен-

ні питання про виділення земельної ді-

лянки під це будівництво. В. Горбулін 

активно включився у цю справу, домовив-

ся про мою зустріч з І.С. Плющем (в ті 

часи — Голова Київського облвиконко му) і 

після цих дій справа зрушилася з мерт вої 

точки. Ми почали проектно-пошукові ро-

боти з будівництва станції «Квазар» в Бо-

гуславському районі Київської області. 

На жаль, це красиве місце виявилося не 

придатним для будівництва такого уні-

кального об’єкта. Після розпаду СРСР 

питання про розміщення однієї з станцій 

«Квазар» в Україні більше не розглядалося.

Друга моя зустріч з В. Горбуліним від-

булася у зв’язку з дуже критичною стат-

тею відомого вірменського астронома 

Г.А. Гур задяна (брата архітектора, котрий 

проектував нашу ВСБ «Терскол»), в якій 

йшлося про розвиток позаатмосферних 

астрономічних досліджень. В. Горбуліна ці-

кавила моя думка з цього питання, і я по-

дав йому доповідну записку такого змісту:

О критических замечаниях академика 
АН АрмССР Г.А. Гурзадяна по вопросу раз-
вития в СССР внеатмосферной астроно-
мии, опубликованных в «Литературной га-
зете» от 4 мая 1988 г.

Если не рассматривать эмоциональную 

направленность статьи, то основные ее 

положения заключаются в следующем:
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1. В современную эпоху развития астро-

номической науки основные усилия следует 

направить на развитие внеатмосферных 

ис следований, т. е. путем выноса телеско-

пов за пределы атмосферы с помощью ор би-

тальных станций (ОС), искусственных спу-

тников Земли (ИСЗ), космических аппара-

тов (КА) и т. п.

2. Соответствующим образом необхо ди мо 

не просто сократить расходы на наземную 

астрономию, а «... немедленно прекратить 

финансировать не только строительство и 

создание новых наземных обсерваторий, но 

и модернизацию, а тем более расширение и 

оснащение уже существующих».

3. СССР существенно отстает в вопро-

сах реализации крупных программ в области 

внеатмосферной астрономии.

4. В нашей стране несовершенна органи-

зация космических исследований, в частнос-

ти из-за консерватизма «наземных» астро-

номов, которые до сих пор в духе старых 

традиций создают новые обсерватории, за-

частую в неблагоприятных местах.

Ниже приведены мои краткие коммен-

тарии по затронутым вопросам.

1. Действительно, благодаря внедрению 

космической техники астрономия обога-

тилась качественно новыми сведениями о 

Вселенной в целом и ее отдельных объектах. 

Она стала всеволновой. 

В дополнение к оп тическому диапазону 

длин волн излучений, принимаемому на Зем-

ле, появились так называемые кос миче ские 

окна прозрачности — гамма (Г), рентге-

новское (Р), ультрафиолетовое (УФ), инфра-

красное (ИК), субмиллиметровое и милли-

метровое (ММ).

За последние 20 лет в каждом из ука зан-

ных диапазонов были созданы специаль ные 

детекторы и телескопы, запущены спут ники, 

получена и обработана информация. Наибо-

лее впечатляющими из них были гамма- и 

рентгеновские телескопы, созданные в СССР 

и США и выведенные на космические ор би-

ты, инфракрасные  телескопы (США) и др.

В настоящее время идет подготовка но-

вого поколения КА с телескопами на борту, 

самым крупным из которых будет теле скоп 

Хаббла с диаметром 2,4 м (США), новые 

ИК-телескопы Западной Европы, УФ-те-

ле скопы СССР и Японии.

В СССР после успешной реализации проек-

та «Астрон», успех которого почему-то 

полностью игнорируется автором статьи, 

оснащенного Р- и УФ-телескопами, плани-

руется новая серия более крупных телеско-

пов (с диаметром зеркала УФ-телескопа 

1,7 м). Мы здесь не касаемся исследований 

тел Солнечной системы с помощью косми-

ческой техники.

2. Удивительным результатом указан-

ных космических проектов было обнару же-

ние переменности (от долей секунд до не-

скольких месяцев) многих галактических 

и внегалактических объектов. С помощью 

этих новых «космических окон» астроно-

мы увидели, что Вселенная более активная 

и меняющаяся, чем это было признано ра-

нее. В связи с бурным развитием косми че-

ских исследований возникает актуальная 

проблема взаимной координации и сопро-

вождение наземных и космических эк спе-

риментов. С этой целью во многих странах 

созданы специальные обсерватории, рас по-

ло женные, как правило, в высокогорных 
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условиях. На ближайшие годы планирует-

ся их дооснащение крупными телескопами 

(диаметром около 3 метров и больше).

3. В СССР основное внимание было на-

правлено на создание ОС с космонавтами на 

борту, КА для изучения тел Солнечной сис-

темы (Луна, Венера, комета Галлея и др.). 

Практически не развивались оптические 

и ИК-исследования на борту КА, имеется 

от ставание и в области УФ-астрономии.

Это положение не может удовлетво-

рить многих ученых. Тем не менее оно обус-

ловлено объективными условиями, в кото-

рых находится наша страна, и необходи-

мостью выбора приоритетных программ 

космических исследований (Фобос и Марс, 

физика плазмы, рентгеновская астрофи-

зика, радиоинтерферометрия).

По-видимому, автор статьи прав, говоря 

об отставании СССР в области внеатмос-

ферной астрономии. Анализ причин это го 

отставания и путей их преодоления требу-

ет более внимательного анализа по ложения 

дел в области космических исследований.

4. Автор статьи прав в том, что «на-

земные» астрономы с трудом могут пере-

учиваться и стать специалистами по кос-

мическим исследованиям. Да это и не нужно. 

В области наземной астрономии достаточ-

но важных и актуальных задач, в том числе 

и по сопровождению космических экспе ри-

ментов, на решение которых должны быть 

направлены все усилия астрономических уч-

реждений страны. К сожалению, база этих 

учреждений крайне бедна, финансирование 

незначительное (менее 5 % от расходов на 

космические астрономические исследова-

ния), к тому же обсерватории расположены 

в местах с плохим астроклиматом (в СССР 

наиболее благоприятные условия для наблю-

дений в районах Средней Азии). Поэтому вы-

зывает удивление обида автора статьи на 

«наземных астрономов», категоричность его 

суждений, отрицательные эмоции. Создает-

ся впечатление, что все это обусловлено 

какими-то субъективными причинами, а 

упоминание о работах астрономов Акаде-

мии наук УССР — отсутствием информа-

ции и некомпетентностью.

Академик АН УССР Я.С. Яцкив
25.05.88

Коли в 1992 році було створено На-

ціональне космічне агентство України і 

В. Горбулін став його генеральним дирек-

тором, ми дуже тісно співпрацювали по 

всіх питаннях організації та проведення 

космічних досліджень в Україні. Потім 

В. Гор булін займав різні високі державні 

посади, а зараз — перший віце-президент 

НАН Ук раїни, радник Президента Украї-

ни. Мені вдається попри всі його «пере-

вантаження» зберігати наші дружні сто-

сунки і деколи зустрічатися. Ці зустрічі 

для мене є приємними, а йому, я споді-

ваюсь, при носять певну розрядку. В. Гор-

булін став одним з впливових політиків 

незалеж ної України.

Віктор Вікторович Соболєв 
(1915—1999)

Про Віктора Вікторовича Соболєва — ви-

датного радянського астрофізика — ходять 

цілі легенди щодо його професійно го та 

особистого життя. Безперечним є одне — 
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це надзвичайно талановита та оригіналь-

но мисляча людина, педант у будь-яких 

справах та переконаний холостяк. У мене 

з В.В. Соболєвим у 1980-і роки склалися 

дружні стосунки, котрі можна класифіку-

вати як відносини «між метром і більш-

менш здібним учнем». Мені було надзви-

чайно цікаво у компанії з В.В. Соболєвим, 

а В.В., можливо, цінив мене як людину, 

котра може щось конкретне зробити. На-

приклад, ми разом пробивали в ДКНТ 

СРСР перегляд спеціальностей з захисту 

дисертацій (була розділена астрофізика на 

дві спеціальності та введена можливість 

присудження ступеня кандидата (докто-

ра) технічних наук у галузі астрономії). 

В.В. Соболєв підтримував зв’язок з ГАО 

через свого аспіранта (зараз доктора наук) 

Едгарда Яновицького. Він любив бувати 

в Україні, прагнув зміцнити наші творчі 

зв’язки. Про це можна собі уявити з наве-

дених тут його листів.

Ленинград, 20.06.85

Дорогой Ярослав Степанович!
Сердечно благодарю Вас за гостеприим-

ство, оказанное Вами мне и О.И. Смоктию. 

Наше путешествие в Белую Церковь и в 

Умань навсегда останется в нашей памяти.

Хочу выразить надежду, что научные 

свя зи между ГАО АН УССР и Астрономи-

ческим отделением ЛГУ будут укреплять-

ся. Для нас особенно важна Ваша помощь в 

области астрометрии (в частности, в деле 

завершения диссертации А.Д. Положенцева 

и разработки программы докторской дис-

сертации В.В. Витязева).

Искренне Ваш В.В. Соболев

Ленинград, 11.09.90

Дорогой Ярослав Степанович!
Сердечно благодарю Вас и в Вашем лице 

всех киевских астрономов за поздравление с 

днем рождения.

Я всегда с удовольствием бываю в Киеве и 

еще не прочь приехать в Киев с заездом в 

Почаевскую Лавру. Может быть, собрать 

в Киеве ОКСА? «Если Я.С. не приходит на 

заседание ОКСА, то ОКСА придет к Я.С.»

С наилучшими 

пожеланиями  В.В. Соболев
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Т
ак я назвав статтю, опубліковану в журналі «Світогляд» № 5, 2013 р. 

і присвячену 95-річчю від дня народження Бориса Євгеновича Па-

то на — унікальної людини другої половини XX століття та сього-

дення. Мета статті — поділитися з колегами та друзя ми спогадами 

про те, як кардинально змінювалося моє наукове життя зав дяки під-

тримці та добрій волі ювіляра — видатного вченого та орга нізатора 

науки. Я вжив слова «моя світова лінія», які належать ви датному 

фізику-теоретику та космологові Георгію Гамову, без лапок, оскільки 

вони вже давно стали загальновживаними (після публікації книги 

Г. Га мо ва «Моя світова лінія»).

За початок відліку на цій лінії я вибираю 1962 рік, коли Б.Є. Патон 

був обраний президентом АН УРСР (сьогодні НАН України), а мені 

пощастило стати аспірантом Головної астрономічної обсерваторії 

НАН України (ГАО НАН України). В цей час про Б.Є. Патона я знав 

дуже мало, тільки окремі факти зі слів мого вчителя та наставника, 

академіка АН УРСР Є.П. Федорова (1909—1986), що був директо ром 

ГАО НАН України у 1959—1973 роках.

У ті далекі часи в АН УРСР, як і сьогодні в НАН України, нічого не 

відбувалося без узгодження з Б.Є. Патоном. Мушу визнати, що мені не 

завжди це подобалося, і я навіть насмілювався і колись, і зараз не по-

годжуватися з Борисом Євгеновичем з окремих питань науки. І тільки 

завдяки його виваженості та мудрості вдавалося дос тойно виходити з 

таких ситуацій. Зустрічі та спілкування з Борисом Євгеновичем завжди 

були та є і донині для мене великими та незабутніми подіями.

Можна навести перелік багатьох неординарних астрономічних 

справ, в яких ключову роль відігравав Б.Є. Патон. Це створення і 

системи радіоінтерферометрів УРАН, і Міжнародного центра астро-

Б.Є. ПАТОН 
І МОЯ СВІТОВА ЛІНІЯ
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Б.Є. Патон та Я.С. Яцків, 

м. Київ, 2006 р.

Б.Є. Патон та Я.С. Яцків, 

м. Київ, 1982 р.

номічних та медико-екологічних дослі-

джень на Терсколі, і Кримської лазерної 

обсерваторії ГАО НАН України, і На ціо-

нального космічного агентства та ін.

Я не буду втомлювати читача цієї книги 

детальним описами побіжно згаданих тут 

подій, натомість наведу тільки окремі фо-

тофакти.
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Б.Є. Патон: пік Терскол взято!

Б.Є. Патон з донькою 

Єв генією та колегами 

до сходження на пік 

Терскол готові, 1977 р.

Б.Є. Патон під час сходження на пік Терскол, 1977 р. (зліва 

направо — д-р мед. наук П. Білошицький, д-р техн. наук 

Є.Б. Патон, Б.Є. Патон, супроводжуючий альпініст, керую-

чий справами АН УРСР В.П. Цемко та Я.С. Яцків)
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Б.Є. Патон на святкуванні Нового 2000 року в ГАО

Б.Є. Патон на відкритті меморіальної дошки на честь О.Я. Орлова, м. Київ, ГАО, 1980 р.

Почесні гості ГАО — Ж.І. Алфьоров та Б.Є. Па-

тон, 2001 р.

◄
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Б.Є. Патон разом з 

академіками Ж.І. Ал-

фьоровим, Г.М. Мі-

сяцем та д-ром фіз.-

мат. наук Ю.Л. Ко-

куріним перерізає 

стрічку з нагоди від-

криття ад мі ні стра-

тив ного корпусу 

Крим ської лазерної 

обсерваторії ГАО, 

сел. Кацивелі, 2002 р.

Б.Є. Патон прибув 

на святкування 60-

річ чя ГАО, м. Київ, 

2004 р.
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Урочистості в кон-

фе ренц-залі ГАО

Урочистості з нагоди 

відкриття меморіаль-

ної дошки на честь 

Є.П. Федорова
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На Голосіївській 

галявині

Н.Г. Щукіна та 

Я.С. Яц ків зустрічають 

Б.Є. Па тона на святі 

Сонця, м. Київ, 2011 р.
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Б.Є. Патон на від-

критті реконструйо-

ваного Сонячного 

те лескопа АЦУ-5, 

м. Київ, 2011 р.

Б.Є. Патон вітає 

Я. Яцківа з 60-літтям 

від дня народження, 

м. Київ, 1999 р.
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Б.Є. Патон на зус т-

річі з космонавтом 

Л. Каденюком 

та йо го дублером 

Я. Пустовим, 

м. Київ, 2001 р.

Б.Є. Патон на 

засіданні УНТЦ 

(перший ліворуч — 

В.Г. Кре мень), 

м. Київ, 2003 р.
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Про особистий внесок Б.Є. Патона у 

розвиток науки України та її високотехно-

логічної промисловості написано багато. 

Водночас, зважаючи на скромність Бориса 

Євгеновича, мало відомо про нього як над-

звичайну людину, яка вміє радіти успіхам 

інших та завжди приходить на допомогу 

тим, хто знаходиться в  біді, незважаючи на 

те, що сам пережив низку гірких моментів.

Я довго сумнівався, чи маю право на 

сторінках цієї книги торкатися окремих, 

суто особистих моментів, які пов’язують 

мене з Б.Є. Патоном. І все ж вирішив на-

вести тут листи Б.Є. Патона з підтримкою 

та співчуттям мені та моїй родині у тяжкі 

часи мого життя.

Зараз, коли я пишу ці рядки, йде обго-

ворення питання про вибори президента 

НАН України на черговий п’ятирічний 

термін. Здається, Борис Євгенович, яко-

му йде вже 97-й рік не збирається покида-

ти цю дуже важливу для сучасної України 

посаду. Однозначного ставлення науко-

вої спільноти до такого рішення немає. 

Я вважаю, якщо Борис Єв генович прагне 

продовжити свою діяльність на посаді 

президента НАН України, то може брати 

участь у виборах. Впевнений, що він от-

ри має всебічну підтримку. Але, на мою 

думку, мають бути також і інші кандида-

ту ри. Так не сталося. «Альтернатив» не бу-

ло. Б.Є. Патона обрано Президентом НАН 

України на новий строк. 
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На завершення я знову повторю, що 

моє наукове життя відбувалося за актив-

ної підтримки та під впливом Б.Є. Патона. 

А його наповнені щирістю слова співчут-

тя назавжди залишаться у моїй пам’яті.

ЯК ОБИРАЮТЬ 
В АКАДЕМІЮ НАУК УКРАЇНИ?

Національна академія наук України (ра-

ніше Академія наук УРСР) — головна на-

укова організація України, яку ось уже 

більше 50-и років очолює Борис Євгено-

вич Патон — видатний вчений та органі-

затор науки. 

Як вже згадував вище, з  нагоди 95-річчя 

від дня народження Б.Є. Патона в науково-

популярно му журналі «Світогляд» я опу-

блікував стат тю «Б.Є. Патон і моя світова 

лінія», в якій поділився спогадами про те, 

як кардиналь но змінювалося моє життя 

завдяки доб рій волі та підтримці ювіляра. 

Про роль Б.Є. Патона у розвитку астроно-

мічної науки, зокрема ГАО НАН України, 

я не од норазово згадую у цій книзі. 

Звичайно ж, у справі обрання мене до 

складу Академії наук йому належало вирі-

шальне слово.

Похід у члени-кореспонденти 
АН УРСР (1976—1979)

В 1979 році з другої «спроби» я був обра-

ний членом-кореспондентом АН УРСР. 

Чому з «другої» я беру в лапки? Тому що 

першої як такої не було, а була лише під-

готовка у 1976 р. Як це було заведено в ті 

часи, моя кандидатура від імені АН УРСР 

була подана на попереднє узгодження до 

АН СРСР. Це питання розглядалося на за-

сіданні Відділення загальної фізики і 

астрономії (ВЗФА) в Москві. Вже пізніше, 

коли я став «сво єю людиною» у цьому від-

діленні, мені розповіли, як проходило це 

погодження і чому я не пройшов. Академік 

О.О. Михайлов — визнаний метр ас тро-

номічної науки — виступив з дуже схваль-

ною промовою на мою адресу, але раптово 

закінчив: «Обирати поки що не варто, 

кандидат занадто молодий, як би не зашко-

дити його науковому росту». О.О. Михай-

лову в 1976 році було вже близько 80 ро-

ків і тому очевидно, що я був для нього 

«занадто молодий». Але справжня при-

чина крилася у моїх «супутникових супе-

речках» з А.Г. Масевич. Так уже ведеться, 

що за право мати власну позицію завжди 

приходиться розплачуватися. Та за дирек-

торськими турботами 1976—1978 рр. я за-

був цей неприємний епізод з виборами в 

Академію.

До справжньої спроби я віднісся більш 

серйозно. В.С. Кислюком була підготов-

лена і розіслана довідка про мою наукову 

та організаційну роботу.

СПРАВКА
о научной и научно-организационной 

деятель ности директора Главной 

астрономической обсерва тории АН УССР, 

доктора физико-ма те ма ти че ских наук

ЯЦКИВА Ярослава Степановича

Я.С. Яцкив, 1940 г. рождения, директор 

Главной астрономической обсерватории  

АН УССР, заведующий отделом космической 

геодинамики — известный ученый в области 

астрометрии и изучения вращения Земли.
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Я.С. Яцкив разработал новые методы 

ана лиза движения полюсов Земли, ошибок 

определения астрономических координат и 

положений звезд в каталогах, которые по-

лучили широкое распространение в нашей 

стране и за рубежом. Им выполнены ис-

следования чандлеровской и близсуточной 

составляющих движения полюса, которые 

мож но считать одним из наиболее су ще-

ствен ных достижений последних лет в об-

ласти планетарной геодинамики. Он руко-

водил и принимал непосредственное участие 

в выполнении большой кооперативной ра бо-

ты по созданию второго сводного катало-

га фундаментальных слабых звезд по дан-

ным наблюдений многих обсерваторий мира.  

Я.С. Яцкив предложил новый метод к зада-

нию и построению глобальной геоцентри-

ческой системы координат на основе пер-

спективных средств космических и астро-

номических наблюдений, который сейчас 

ре а ли зуется в виде сети опорных геодина-

мических станций.

Я.С. Яцкив в 1960 г. окончил с отличием 

Львовский политехнический институт по 

спе циальности «астрономо-геодезия». В 1960—

1962 гг. работал астрономом-наблюдате-

лем Полтавской гравиметрической обсерва-

тории АН УССР и одновременно занимался в 

заочной аспирантуре Государственного ас-

тро номического института им. П.К. Ште р-

нберга. В 1962 г. он перевелся в очную аспи-

рантуру Главной астрономической обсерва-

тории АН УССР, которую успешно закончил 

в 1965 г. С 1965 г. работает в Главной ас-

трономической обсерватории АН УССР млад-

шим научным сотрудником (1965—1968 гг.), 

ученым секретарем (1968—1969 гг.), замести-

телем директора по научной работе (1969—

1974 гг.), исполняющим обязанности дирек-

тора (1975 г.). В марте 1976 г. Я.С. Яцкив 

был избран директором ГАО АН УССР.

Работая в Полтавской обсерватории, 

Я.С. Яцкив овладел искусством астрономи-

ческих наблюдений и выполнил анализ су-

точных изменений широты г. Полтава. За 

время аспирантуры он выполнил большую 

работу по анализу неполярных изменений 

широты. При этом впервые были применены 

методы теории случайных функций и по лу-

чены оценки спектров неполярных измене ний 

широты многих обсерваторий. Параллельно 

Я.С. Яцкив занимался разработкой методов 

сглаживания (совместно с И.И. Гла голевой) 

и фильтрации (сов мест но с А.И. Емец) из-

мерений широты, которые широко приме-

няются в работах ГАО АН УССР и других 

астрономических учреждений страны. Они 

были использованы в коллективной моно-

графии «Движение полюса Земли с 1890 по 

1969 гг.» (Киев, 1972), написанной Я.С. Яц-

кивом и др. под руководством Е.П. Федоро-

ва. В названной монографии впервые в ми ро-

вой практике были вычислены координаты 

полюса в единой системе по всем имеющим-

ся материалам широтных наблюдений.

В 1969—1970 гг. Я.С. Яцкив сформули-

ровал общие принципы изучения ошибок ка-

талогов звезд как случайного поля, которые 

были применены при анализе ошибок голо-

сеевских каталогов склонений звезд и раз-

работке метода сравнения каталогов звезд. 

Новый метод был реализован в 1975 г. 

А.Н. Курьяновой, которая под руководством 

Я.С. Яцкива защитила кандидатскую дис-

сертацию.
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Я.С. Яцкиву принадлежит большой цикл 

работ по изучению свободного близсуточ-

ного движения полюса и его физической ин-

терпретации. Впервые были тщательным 

образом исследованы многие ряды широт-

ных наблюдений, получены точные оценки 

чан длеровского и свободного движения по-

люса и обнаружено новое, не предсказанное 

теорией, прямое близсуточное движение по-

люса. Было также изучено влияние вязкос-

ти на границе «ядро—оболочка» на затуха-

ние, а землетрясений — на возбуждение 

чандлеровского движения полюса. На ос но-

вании этих исследований Я.С. Яцкив пред-

ложил модели для описания свободного чан д-

леровского и близсуточного движения полю-

са. Эти работы Я.С. Яцкива оригинальны, 

известны во всем мире и имеют большое 

значение для уяснения одного из наиболее 

трудных вопросов теории вращения Земли — 

учету реального строения Земли при изуче-

нии ее вращения. Они вошли в коллективную 

монографию, написанную под руководством 

Я.С. Яцкива, «Движение полюсов и нерав-

номерность вращения Земли» (1976 г.), а так-

же опубликованы в трудах ряда меж ду на-

родных симпозиумов.

Под руководством и непосредственном 

участии Я.С. Яцкива совместно Главной 

астрономической обсерваторией АН УССР 

и Главной астрономической обсерваторией 

АН СССР завершена большая работа по со-

ставлению сводного каталога фун да мен-

таль ных слабых звезд, подготовлена и сдана 

в печать монография на эту тему.

В 1975 г. Я.С. Яцкив защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Свободное дви-

жение полюса по данным широтных наблю-

дений». Он автор более 60 научных работ, в 

их числе 3 монографии.

В настоящее время под руководством 

Я.С. Яцкива в ГАО АН УССР раз ра ба ты ва-

ются новые методы астрометрических ис-

следований, основанные на данных лазерных 

наблюдений ИСЗ и др. По этой тематике 

он руководит подготовкой двух аспирантов. 

Кроме того, Я.С. Яцкив руководит вы пол-

не нием работ по специальной тематике.

Я.С. Яцкив ведет большую научно-ор га-

ни зационную работу. Он является вице-

пре зидентом Комиссии «Вращение Земли» 

Меж дународного астрономического союза, 

национальным координатором работ по 

этой проблеме по сотрудничеству академий 

наук социалистических стран и членом не-

скольких рабочих органов Международного 

астрономического союза. Я.С. Яцкив нео-

днократно избирался в состав оргкомите-

тов международных симпозиумов, а в 1977 г. 

был председателем оргкомитета по прове-

дению в г. Киеве Симпозиума № 78 МАС 

«Нутация и вращение Земли». Я.С. Яцкив — 

член бюро и председатель секции астроме-

трии Астрономического совета АН СССР, 

заместитель председателя научного со-

вета по проблеме «Астрономия» АН УССР. 

С 1976 г. Я.С. Яцкив — ответственный ре-

дактор межведомственного сборника «Ас-

трометрия и астрофизика», издаваемого 

ГАО АН УССР.

Я.С. Яцкив уделяет большое внимание 

раз витию исследований в ГАО АН УССР. 

За последние годы Обсерватория превра-

ти лась в крупное астрономическое уч реж-

дение страны, в ее составе созданы новые 

научные отделы, вычислительно-изме ри-
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тель ный центр и Опытное произ водство, 

ведется строительство Высоко гор ной на-

блюдательной базы на пике Терскол в 

Приэльбрусье.

Я.С. Яцкив ведет большую обществен-

ную работу. В 1966—1974 гг. он был членом 

ЦК ЛКСМУ, членом Президиума Республи-

канского Совета молодых ученых, с 1969 г. 

является членом Комитета молодежных 

организаций УССР, а с 1972 г. — член парт-

бюро ГАО АН УССР.

Я.С. Яцкив — лауреат республиканской 

премии им. Н. Островского в области науки 

и техники (1970 г.). Он награжден Грамо-

той Президиума Верховного Совета УССР 

за успехи в научной и общественной работе.

На цей раз я отримав дуже схвальні від-

гуки багатьох відомих вчених та наукових 

організацій. (Очевидно, що необхідно 

брати до уваги фактор «перебільшення» у 

таких справах). Особливо приємним для 

мене був лист академіків В.А. Амбарцуяна 

та А.Б. Сєверного.

Президенту Академии Наук УССР

Академику Б.Е. Патону

Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!
В связи с предстоящими выборами в АН 

УССР осенью 1979 года мы сочли возможным 

обратить Ваше внимание на целесообраз-

ность выделения хотя бы двух вакансий 

чле нов-корреспондентов АН УССР по ас-

трономии по следующим соображениям.

Несмотря на большое расширение работ 

по астрономии (в частности — по внеат-

мосферной) в СССР и на Украине, АН УССР 

в течение многих лет не пополнялась астро-

номами, хотя за это время из АН УССР вы-

били академик АН УССР Н.П. Барабашов, 

чл.-корр. АН УССР З.Н. Аксентьева и 

А.А. Яковкин.

В то же время на территории Украины 

работает ряд известных астрономов, впо-

лне достойных избрания в член-корр. АН 

УССР. Из них в первую очередь следует на-

звать Я.С. Яцкива и Н.В. Стешенко.

Я.С. Яцкив — видный астрометрист, 

раз вил новые методы анализа измерений 

ши роты, движений полюса и вращения Зем-

ли, получившие всеобщее признание. Эти 

ра бо ты Я.С. Яцкива явились одним из наи-

более существенных достижений последних 

лет в области геодинамики. Под его руко-

водством ведется большая кооперативная 

работа ГАО АН УССР совместно с ГАО 

АН СССР.

Н.В. Стешенко — один из ведущих ученых 

нашей страны в области исследований фи-

зических процессов на Солнце, где им 

получены результаты всеобщего признания 

(обнаружение сильных магнитных полей в 

активных областях Солнца, выявление тон-

кой структуры солнечных вспышек, особен-

но, исследования ультрафиолетового спек-

тра Солнца на Орбитальном солнечном те-

лескопе ОСТ на «Салют—4», созданном под 

его руководством и др.). Особую важность 

имеют его работы по внеатмосферной ас-

трономии и по созданию крупнейшего в ми-

ре многозеркального 25-метрового опти-

ческого телескопа. Эта и другие его работы, 

в частности по астрономии в космосе, бу-

дут очень полезны для укрепления связей по 

астрономии между АН УССР и АН СССР.

Оба предлагаемых кандидата — руко-

водители секций Астросовета АН СССР, 
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коор динирующих работы в масштабах 

страны.

Председатель Объединенного 

Научного Совета 

по проблеме «Астрономия» АН СССР, 

академик В.А. Амбарцумян

Председатель Совета по Внеатмосферной

Астрономии АН СССР,

академик А.Б. Северный

Але в Москві і на цей раз проходило не 

все гладко. Ось витяг з листа однієї доброї 

людини (з етичних міркувань не називаю 

його імені) від 21 листопада 1979 року.

г. Москва, 21 ноября 1979 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Ярослав Сте-
панович!

Искренне, от души желаю Вам быть из-

бранным. Мы здесь сделали все, что могли, 

но есть подленькие людишки, которые Вам 

всячески стремятся помешать. При встре-

че расскажу Вам, как они подло действу-

ют. Решение Бюро ООФиА мне неизвест-

но. Для того чтобы оно было положитель-

ным ...  говорил со многими членами Бюро. 

Мною же была подготовлена телефоно-

грам ма академику-секретарю от имени уче-

ного совета ИФ3 за подписью Садовского о 

поддержке Вашей кандидатуры. Очень хо-

телось бы, чтобы все кончилось Вашим из-

бранием. 

С самыми наилучшими пожеланиями 

Ваш ....

На цей раз все пройшло нормально для 

мене і в Москві, і в Києві, де експертна 

комісія підготувала своє позитивне рі-

шення відносно моєї кандидатури.

Вибори — завжди хвилююча подія. По-

перше, місце одне, а кандидатів чотири (і 

більш того — всі вони достойні, мають 

певні переваги, певних прихильників...). 

По-друге, на виборах завжди відчуваєш 

себе незручно. Розуміючи та заспокоюю-

чи себе, що вибори — це лотерея, все-таки 

переживаєш та сподіваєшся на перемогу. 

Отже, грудень 1979 року був щасливим 

для мене. Ось як розподілилися голоси на 

виборах в члени-кореспонденти АН УРСР 

зі спеціальності «астрономія»

Звичайно, було приємно отримувати по-

здоровлення — їх надійшло близько п’ят-

десяти. Деякі з них тут наведу.

Академия наук УРСР

члену-корреспонденту АН УССР

Я.С. Яцкиву

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
От имени Президиума Академии наук 

Ук раинской ССР и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас с избранием членом-коррес-

пондентом АН УССР.

От души желаю Вам новых успехов в Ва-

шей плодотворной деятельности на благо 

нашей любимой родины.

С уважением

Президент Академии наук УССР

академик Б.Е. Патон

 За Проти

Яцків Я.С. 32 12

Стешенко М.В. 25 19

Всехсвятський С.К. 18 26

Мень А.В.  17 27

Прохідний бал 29
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Президент

Академии наук Грузинской ССР

члену-корреспонденту АН УССР

Я.С. Яцкиву

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Шлю Вам сердечные поздравления с избра-

нием Ваз членом-корреспондентом АН Ук-

раинской ССР. Эта  приятная весть дос тиг-

ла меня лишь вчера. Шлю Вам также горя-

чие пожелания здоровья, больших успехов в 

Вашей деятельности, преуспеяния Вашей 

об серватории, здоровья и всего доброго.

С месяц назад мы подучили отличный ат-

лас спектров Проциона и я до конца оценил 

смелость и пользу Вашей инициативы, про-

явленной в Монреале на Ассамблее МАС. Бла-

годарю Вас за атлас.

Надеюсь увидеть Вас в Абастумани.

С искренним уважением            Е.К. Харадзе 

г. Москва, 24 декабря 1979 г.

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Вернувшись в Москву из Канберры, узнал 

о том, что Вы избраны чл.-корр. АН УССР. 

Очень, очень рад за Вас и от всего сердца по-

здравляю Вас с этим знаменательным со-

бытием. Приходится выразить лишь сожа-

ление, что это все произошло с опозданием 

по меньшей мере на 4 года.

Благодарю Вас за приглашение принять 

участие в конференции, посвященной памя-

ти А.Я. Орлова. Тема конференции очень 

актуальна и хотелось бы принять в ней 

участие. Но у меня 1980 г. сильно перегру-

жен и сейчас не могу Вам дать точный 

ответ на Ваше приглашение.

В Канберре на заседании Исполкома и 

Совета Международной ассоциации геоде-

зии был внимательно рассмотрен проект 

MERIT. Проект был активно поддержан и 

по этому поводу по предложению МАГ Со-

ветом Союза геодезии и геофизики принята 

специальная резолюция. Кроме того, Сове-

том МАГ создана Международная комиссия 

по координации применения космических и 

других средств для геодезии и геодинамики. 

Ее президентом утвержден Мюллер из США. 

Таким образом, работы по геодинамики 

будут быстро разворачиваться, используя 

международные возможности. А у нас пока 

только разговоры и добрые пожелания.

Пользуюсь случаем поздравить Вас с на-

ступающим Новым 1980 годом и пожелать 

Вам всего самого наилучшего.

Ваш Ю.Д. Буланже

Уважаемый Ярослав Степанович!
От имени коллектива ордена Ленина Ин-

ститута кибернетики АН УССР и себя лич-

но сердечно поздравляю Вас наступающим 

Новым годом и избранием Вас членом-кор-

респондентом АН УССР, желаю Вам креп-

кого здоровья, счастья, дальнейших твор-

ческих успехов на благо нашей родины.

Академик Глушков

Шановний Ярославе Степановичу!
Колектив Головної редакції Української 

радянської енциклопедії щиро вітає Вас з 

обранням членом-кореспондентом АН УРСР, 

бажаємо доброго здоров’я, нових творчих 

звершень. Вдячні Вам за участь у створенні 

другого видання УРЕ. Сподіваємось на по-

дальше творче співробітництво.

Микола Бажан, Кудгицький, Денисов
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Дорогой Ярослав Степанович!
Примите с некоторым запозданием по тех-

ническим причинам наши сердечные поздрав-

ления и пожелания еще больших успехов.

С чувством большой сердечной дружбы и 

глубоким уважением к Вам радуемся Вашим 

успехам и желаем здоровья.

Ваши Подобеды

Глубокоуважаемый Ярослав Степанович!
Поздравляю Вас с избранием членом-кор-

респондентом Академии наук УССР и же-

лаю Вам новых успехов в Вашей плодотвор-

ной научной и административной работе.

Я уверен в том, что Ваша деятельность 

в Академии наук будет способствовать 

даль нейшему прогрессу возглавляемой Вами 

Главной обсерватории и содействовать раз-

витию научных исследований в других ас-

тро номических учреждениях республики.

С уважением Богородский

Дорогому Ярославу Степановичу
в памятный день избрания членом-кор-

респондентом АН УССР:

За сутки бамбук протыкает бетон,

По скорости роста бамбук — чемпион.

Вести оргдела и большую науку — 

Почти как сквозь бетон расти бамбуку.

Пусть кто-то считает, что молодо-зе ле но,

А кто-то, что рано, а кто-то — не велено.

Есть общее мнение, мнение всех.

Энергия в жизни приносит успех.

1979.12.28 Коллектив Обсерватории 

и Опытного производства

Похід у академіки АН УРСР  
(1985)

У дійсні члени Академії наук УРСР я по-

пав з першого разу. Але і тут не обій-

шло ся без хвилювань. Завжди, коли лю-

дина щось робить, активно відстоює свої 

по зиції, вона має певне число «супротив-

ників». Це закон природи (чи не аналог 

закону Ньютона!).

Цього разу я мав солідну підтримку Пре-

зидента АН УРСР Б.Є. Патона. Вона була 

обумовлена двома факторами:

• на Б.Є. (так його називають в науко-

вих академічних колах) справила деяке 

враження моя космічна діяльність, перш 

за все пов’язана з дослідженням комети 

Галлея. Крім того, факт присвоєння малій 

планеті № 2728 імені «Яцків» не пройшов 

повз його увагу (бо мала планета № 2727 

має ім’я «Патон»).

• у 1983—1984 рр. активно обговорю-

валася кандидатура на пост директора 

Пул ковської обсерваторії. З цього питан-

ня Б.Є. мав неодноразові телефонні роз-

мови з керівництвом АН СРСР і погодив-

ся на мій перехід на цю посаду в разі моєї 

згоди.

Обміркувавши всі «за» та «проти» та-

кого запрошення на посаду директора 

Пул ковської обсерваторії, я відмовився 

від цієї пропозиції. У розмові з Б.Є. я це 

мотивував тим, що не закінчив справи в 

Києві та й взагалі не хочу покидати АН 

УРСР. Можливо після цього Б.Є. почу вав 

себе морально зобов’язаним виділи ти ва-

кансію «академіка» за спеціальністю «ас-

трономія». 
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Так чи інакше, але вакансія була ого-

лошена. До цього дещо ревниво поста ви-

лися фізики нашого Відділення, котрим, 

на їх думку, виділили мало вакансій. І тут 

знову я отримав серйозну підтримку Б.Є., 

котрий заявив напередодні виборів, що 

якщо вибори не відбудуться по тій чи ін-

шій спеціальності, вакансії передаватися 

до іншої спеціальності не будуть. Отже, у 

фізиків пропало бажання «завалити» ас-

тро номічну вакансію.

Як і водиться у таких випадках, були 

підготовлені всі документи, отримані чи-

сельні підтримки. Декотрі з них у скоро-

ченому виді наведу тут.

ПЕРЕЛІК ПІДТРИМОК
кандидатури Я.С. Яцківа

в академіки АН УРСР

Специальная астрофизическая 
обсерватория

Директор Главной астрономической об-

сер ватории АН УССР, доктор физико-ма-

те матических наук, член-корреспондент 

АН УССР Ярослав Степанович Яцкив явля-

ется признанным специалистом в области 

фунда ментальной астрометрии, космичес-

кой геодинамики и изучения вращения Зем-

ли. Им опубликовано более 100 научных ра-

бот и 3 монографии, среди которых широко 

известна книга «Движение полюсов Земли с 

1890 по 1969 гг.» и др.

В течение 10 лет Я.С. Яцкив возглавляет 

Главную астрономическую обсерваторию 

АН УССР. Он способствовал созданию на-

блюдательной базы на Терсколе, где будет 

установлен 2-х метровый телескоп, развил 

опытно-производственную базу астроно-

мического приборостроения.

В последние годы под руководством и при 

непосредственном участии Я.С. Яцкива 

разработаны и разрабатываются крупные 

всесоюзные научные программы, в частнос-

ти Советская программа наземных наблю-

дений кометы Галлея.

Широко известна международная науч-

но-организационная деятельность Я.С. Яц-

кива, он еще —  президент Международно го 

астрономического союза (МАС), президент 

комиссии № 19 МАС «Вращение Земли», 

член Германского астрономического обще-

ства. Я.С. Яцкив ведет большую научную и 

научно-организационную работу в рамках 

сотрудничества академий наук социалис-

тических стран.

Специальная астрофизическая обсервато-

рия АН СССР, отмечая заслуги Я.С. Яцкива 

в развитии советской астрономии, под дер-

живает выдвижение его кандида ту ры в дей-

ствительные члены Академии наук УССР 

по Отделению физики и астрономии (спе-

циальность «астрономия»).

Ученый совет САО АН СССР принял это 

решение единогласно на своем заседании 

15 февраля 1985 г.

Директор САО АН СССР

доктор физ.-мат. наук  И.М. Копылов

В Президиум

Академии наук УССР

Институт физики земли АН СССР

Мы поддерживаем выдвижение Яросла-

ва Степановича Яцкива кандидатом в дей-

ствительные члены Академии наук УССР.
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Ярослав Степанович является наиболее 

крупным и передовым ученым у нас в СССР 

по изучению вращения Земли. Эта проблема 

имеет большое геофизическое и практичес-

кое значение.

Он ведет большую организационную ра-

боту по астрономическим проектам, свя-

занным с использованием новых космичес-

ких методов. Его заслуги в области астро-

номии высоко оцениваются международ ной 

наукой, он является вице-президентом Меж-

дународного астрономического союза (МАС), 

председателем комиссии № 19 по вращению 

Земли этого Союза и ряда других между на-

родных организаций.

Мы считаем, что Ярослав Степанович 

Яцкив вполне заслуживает быть избранным 

в число действительных членов АН УССР.

Член-корр. АН СССР

Парийский Николай Николаевич
Член-корр. АН СССР

Молоденский Михаил Сергеевич

Академия наук СССР
Междуведомственный 

геофизический комитет
при президиуме АН СССР

В отделение физики и астрономии

Академии наук СССР

Копия: Уч. секретарю ГАО АН УССР

В связи с выдвижением Ученым советом 

Главной астрономической обсерватории 

АН УССР в действительные члены Акаде-

мии наук члена-корреспондента АН УССР 

Ярослава Степановича Яцкива я хотел бы 

вы разить полную поддержку этому пред-

ставлению.

Мне хорошо известна огромная научная и 

научно-организационная работа, вы пол ня е-

мая Я.С. Яцкивым. Я.С. Яцкив является 

крупнейшим специалистом в нашей стране 

в области изучения неравномерности вра-

щения Земли и движения полюса. Эти ра-

бо ты получили широкое признание не толь-

ко в СССР, но и за рубежом, о чем свиде-

тельствует хотя бы факт избрания его 

Ви це-президентом Международного астро-

номического союза.

Я.С. Яцкив безусловно достоин быть из-

бранным в члены Академии наук УССР.

Зам. Председателя Комитета,

чл.-корр. АН СССР д-р ф.-м. н., профессор

Ю.Д. Буланже

В отделение физики и астрономии 

академии наук УССР

Настоящим письмом хочу поддержать 

выдвижение кандидатуры Я.С. Яцкива в 

действительные члены АН УССР по специ-

альности «астрономия».

Я.С. Яцкив является выдающимся специ-

алистом в области астрометрии и в со пре-

дельных с нею разделах науки. Вы пол ненные 

им работы по фундаментальной астроме-

трии, теории вращения Земли и космичес-

кой геодинамике обогатили науку резуль-

та тами первостепенного значения.

Ценным вкладом в фундаментальную ас-

трометрию является разработанный Я.С. Яц-

кивым на основе теории случайных полей 

об щий принцип разделения разностей ко ор-

ди нат звезд двух каталогов на система-

ти че скую и случайную части. С помощью 

этого принципа Я.С. Яцкивым в соавторстве 
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с М.С. Зверевым, А.Н. Курья новой и Д.Д. По-

ложенцевым был составлен и опубликован в 

1980 году «Сводный каталог фунда мен таль-

ных слабых звезд со склонениями от +90° до 

–320° — первый каталог в астрометрии, 

построенный по неклассическому методу.

Исследуя изменения широты, Я.С. Яцкив 

использовал спектрально-корреляционную 

тео  рию случайных процессов. Им и его со-

трудниками были вычислены частотные 

спек тры различных компонент временных 

рядов колебаний широты, полученных по 

всем наблюдениям, начиная с середины про-

шлого века. Эти исследования привели к 

ис ключительно важным результатам для 

проб лемы вращения Земли.

При решении астрометрических и гео-

динамических задач Я.С. Яцкив применяет 

но вые, разработанные им методы и сред-

ства наблюдений, связанные с полетами кос-

мических аппаратов.

В последние годы большой размах приоб-

рела деятельность Я.С. Яцкива по орга-

низации научных исследований. Под его ру-

ководством Главная астрономическая об-

серватория АН УССР вырастает в одно из 

ведущих астрономических учреждений Со-

ветского Союза. Он активно участвует в 

работе Астрономического совета АН СССР, 

Научного совета по комплексной проблеме 

«Астрономия» АН СССР, Международного 

Астрономического Союза. При его участии 

и под его руководством успешно выполня-

ет ся ряд крупных международных астроно-

мических программ.

Результаты научной деятельности Я.С. Яц-

кива получили широкое признание как в на-

шей стране, так и за ее пределами.

Считаю, что Я.С. Яцкив вполне заслу-

живает быть избранным действительным 

членом Академии наук  УССР.

26 февраля 1985г.

Академик В.В. Соболев

Експертна комісія рекомендувала мене 

для обрання дійсним членом АН УРСР. 

Вибори відбулися в кінці березня 1985 

року з таким позитивним для мене резуль-

татом:

«за» — 17, «проти» — 5.

Прохідний бал — 15.

Нічого гріха таїти, це була перемога. 

Але, скажу відверто, я на цей раз не від-

чував такої радості і підйому, як це було в 

разі обрання членом-кореспондентом. Цьо-

го я не можу пояснити. Що було, то було!

А потім були традиційні у такому ви-

падку офіційні вітання та поздоровлення 

від людей, з котрими мене зв’язувала тіс-

на співпраця та дружба.

Дорогой Ярослав Степанович!
Сотрудники Полтавской гравиметриче-

ской обсерватории искренне поздравляют 

Вас с заслуженным признанием Ваших на-

уч ных достижений, избранием дей стви-

тель ным членом Академии наук УССР. Ваши 

ра боты по изучению вращения Земли, фун-

даментальной астрометрии известны не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

С удовлетворением вспоминаем совмест-

ную работу в стенах нашей обсерватории. 

Желаем крепкого здоровья, дальнейших твор-

ческих успехов.

Булацен, Голубицкий, Гожий, Матвеев,
Баленко, Панченко, Славинская, Дычко
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Дорогой Ярослав Степанович!
Московские астрометристы коллективно 

и по отдельности поздравляют Вас с заслу-

женным признанием — выбором дей стви-

тельным членом Академии наук УССР. Же-

лаем дальнейших успешных продвижений 

на научном поприще.

Подобед, Блинов

Похід за академічними 
вакансіями для астрономів

Це дійство відбувалося регулярно раз в 

три роки і я підключився до нього після 

обрання академіком АН УРСР. 

Вітання від співробітників ГАО були оригінальними

Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!
Просим Вас обратить внимание на одно не-

гативное явление, связанное с составом От-

деления физики и астрономии АН УССР.

Это Отделение в последние годы понесло 

тяжелые потери, свя занные со смертью ря-

да выдающихся ученых физиков и астроно-

мов. Если взять состав Отделения на на ча-

ло апреля 1987 года, то скла дывается та-

кая картина:

имеется физиков:   академиков  23

 членов-корреспондентов 25

и астрономов:          академиков 2

 членов-корреспондентов 1
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Если принять во внимание, что в рес-

публике имеется 10 астро номических уч-

реж  дений, в том числе в Академии наук 

УССР 2 специализированных астрономи-

ческих института (РИ АН УССР и ГАО АН 

УССР) и одна обсерватория, ведущая иссле-

дования по астрономии, бросает ся в глаза 

явная дис про порция в соотношении членов 

Академии наук УССР по специальностям 

фи зики и ас трономии. (При этом, ес те ст-

вен но, мы учи тываем большое количество и 

многообразие тематики физи ческих инсти-

тутов).

Очевидно, что такая диспропорция не спо-

собствует развитию астрономических и 

кос мических исследований в республике и в 

нашей Академии. Поэтому представляет-

ся целесообразным при подготовке выборов 

в Академию в конце этого года и в последу-

ющие годы учесть необходимость притока 

новых членов Академии по специальностям 

астрономия, астрофизика, радиоастроно-

мия, космическая физика. Для этого в Ук-

раине сложилась вполне благоприятная си-

туация. Имеется много ученых-астрономов, 

получивших ряд фундаментальных резуль-

татов, признанных мировой наукой и веду-

щих важные работы по организации астро-

номических исследований. Среди них отме-

тим следующих:

в области оптической астрономии:

доктор физ.-мат. наук Э.А. Гуртовенко — 

главный научный сотрудник ГАО АН УССР, 

заведующий кафедрой астрономии Киев-

ско го госунивер ситета, специалист в об-

лас ти физики Солнца, инициатор высоко-

точ ных спектральных наблюдений Солнца в 

нашей стране, председатель секции физи-

ки Солнца Астрономического совета АН 

СССР;

доктор физ.-мат. наук И.Г. Колесник — 

заведующий отделом физики звезд и галак-

тик ГАО АН УССР, специалист по теории 

звездообразо вания, руководитель Все союз-

ной научной программы «Млечный путь»;

доктор физ.-мат. наук П.И. Фомин — 

заведующий отделом астрофизики ИТФ АН 

УССР, специалист по квантовой кос мологии 

и релятивистской астрофизике;

доктор физ.-мат. наук А.В. Мюрожен-

ко — заведующий отделом физики планет 

ГАО АН УССР, специалист по планетной 

ас трофизике, соруководитель Всесоюзной 

программы «Планетный патруль СССР»;

доктор физ.-мат. наук П.М. Сопрунюк — 

заместитель директора ФМИ АН УССР, 

специалист в области космической плазмы 

и приборострое ния.

Учитывая изложенное и принимая во вни-

мание известные потери Отделения, про-

сим в качестве первой меры выделить на 

выборах 1987 года две вакансии членов-кор-

респондентов по специальностям «ас тро но-

мия» и «радиоастрономия» соответственно.

Этот шаг, безусловно, положительно ска-

жется на развитии ис следований в области 

астрономии в республике.
С уважением

академик АН УССР С.Я. Брауде
академик АН УССР Я.С. Яцкив

член-корр. АН УССР Л.Н. Литвиненко

Наведу також копію мого чергового 

листа до Патона Б.Є. та його відповідь. 

Все це повторювалося кожні 3 роки з пев-

ними успіхами та розчаруваннями. На-
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приклад, не пройшовши у члени-ко рес-

пон денти у 1990 році (але отримавши до-

брі результати у таємному голосуванні), 

Р.І. Костик та О.О. Коноваленко були об-

рані у 1992 році. Ю.І. Ізотов — широко ві-

домий сьогодні вчений-астрофізик акаде-

мік НАН України був обраний у члени-

кореспонденти у 2000 році тільки з третьої 

спроби за моєї активної підтримки.

Були і драматичні ситуації. У 1997 році 

члени-кореспонденти А.В. Мень (РІ НАН 

України) та М.В. Стешенко (КрАО) набра-

ли при голосуванні на вакансію академі-

ка по спеціальності «астрофізика» у пер-

шому турі порівну голосів. У другому турі 

було обрано М.В. Стешенка (за моєї під-

тримки). Сьогодні, зважаючи на ситуацію 

в КрАО, я маю певний сумнів щодо діяль-

ності такого мого вчинку.

Згодом до складу НАН України були 

обрані відомі вчені-астрономи: академік 

В.М. Шульга (2006 р.), члени-корес пон-

ден ти Ю.Г. Шкуратов (2012 р.), Н.Г. Щу-

кіна (2012 р.) та Л.С. Пілюгін (2015 р.)

Це і є все суттєве астрономічне напо-

внення НАН України.
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Як я став членом 
Президії НАН України

У 1998 році мене обрали членом Президії 

НАН України — цієї елітної на той час 

структури, очолюваної від 1962 року Бо-

рисом Євгеновичем Патоном. Тут у Пре-

зидії все відбувалося за вказівками та із 

доброї волі Б.Є. Патона. Гадаю, що і я був 

обраний членом Президії за його пропози-

цією, оскільки в той час я був його заступ-

ником як голови Ради з космічних дослі-

джень НАН України Окрім Б.Є. Патона 

ключову роль у координації роботи Пре-

зидії відігравав А.П. Шпак  (1949—2011), 

котрий пройшов шлях від працівника нау-

ково-організаційного відділу Президії до 

першого віце-президента НАН України та 

активно підтримував члена Президії НАН 

України академіка НАН України В.В. Не-

мошкаленка.

У 2002 році В.В. Немошкаленко (1933—

2002 рр.), голова Науково-видавничої 

ра ди, раптово пішов з життя. Б.Є. Патон 

доручив мені координувати видавничу 

спра ву Академії. Ситуація тут була досить 

склад ною і тому я сумнівався, чи справ-

люся з дорученням. Згодом набрався до-

свіду і здається за час, що пройшов, дещо 

корисне вдалося зробити. 

Вибори членів Президії НАН України 

відбуваються через кожні п’ять років на 

загальних зборах Академії таємним голо-

суванням. Тут рідко бувають сюрпризи — 

обирають практично тих, кого запропо-

нує Бюро Президії НАН України (а фак-

тич но — Б.Є. Патон). Інтрига полягає у 

кількості голосів «проти», яка відображає 

ставлення спільноти до тієї чи іншої кан-

дидатури. У голосуванні бере участь десь 

360—380 членів Академії, а необхідно на-

брати більше половини голосів «за». Пер-

шого разу я отримав всього кілька голосів 

«проти».

Наведу ще приклад такого голосування 

у 2004 р. (на моїй другій каденції), коли я 

отримав найбільше голосів «проти». Це, 

напевно, було обумовлено моєю роботою 

в МОН України.

У 2014 році завершився мій третій тер-

мін перебування на посаді члена Президії 

НАН України. Але чергові вибори не від-

будуться. Зважаючи на складні обставини, 

що склалися останніми місяцями в Украї-

ні, було вирішено їх перенести на 2015 рік. 

На початку березня 2015 р. відбулося об-

говорення змін до Статуту НАН Ук р аїни, 

зокрема щодо обрання президента Акаде-

мії. Наукові установи та члени Академії 

мають право пропонувати кандидатури на 

обрання президентом НАН Ук раїни. 

Найбільш активними були науко ві уста-

нови ВФА НАН України. Вчена рада ГАО 

Кандидати За Проти Утрималося

А.П. Шпак 282 79 4

А.Г. Наумовець 355 8 1

В.Д. Походенко 306 55 4

І.Ф. Курас 315 46 4

В.В. Гончарук 339 21 5

П.П. Толочко 305 57 3

С.В. Комісаренко 351 10 4

В.Г. Кремень 307 56 2

В.А. Смолій 344 17 4

Д.М. Гродзинський 355 6 4

Я.С. Яцків 346 17 2
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висунула три кандидатури: Б.Є. Па тона, 

В.М. Локтєва та А.Г. Загороднього. Є про-

позиції тільки Б.Є. Патона (РІ, ІРЕ та ін.). 

Є пропозиція і моєї кандида тури (ІМФ, 

ІФНП та ін.). І.Р. Юхновський запропо-

нував кандидатуру І.М. Мриглода.

Було сподівання, що на цей раз вибори 

відбудуться на альтернативній основі. Не 

виходить… Усі відділення НАН України 

(крім Відділення фізики і астрономії) за-

пропонували тільки одну кандидатуру — 

Б.Є. Патона, яка була підтримана Пре зи-

дією НАН України 1 квітня 2015 року (ціка-

ва дата і невідомо, які може мати нас лідки 

цей вибір для майбутнього Академії). 

Мої думки щодо стану НАН України 

та вибору її президента я висловив в лис-

ті до Б.Є. Патона. Можливо колись на-

стане час, коли я оприлюдню цей лист, 

але не зараз.

Згідно зі Статутом НАН України вибо-

ри відбулися 16 квітня 2015 р. Б.Є. Пато-

на об рано Президентом НАН України 

на новий строк, а я увійшов до складу її 

Президії

НАУКОВО-ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Так сталося, що значна частина мого на-

укового та науково-організаційного жит тя 

пов’язана з підготовкою та випуском нау-

кових та науково-популярних видань як 

ініціатора заснування, головного редак-

тора чи заступника головного редактора 

журналів «Кинематика и физика не бесных 

тел.» (від 1984 року), «Світогляд» (від 2006 

року), «Космічна наука і технологія» (від 

1995 р.), «Наука та інновації» (від 2005 р.) 

та декількох збірників наукових праць.

Крім того, як член редакційних колегій 

та рад я  беру участь у підготовці інших пе-

ріодичних видань,  щорічників, енцикло-

педій тощо. Ця робота забирає багато часу, 

Делегація НАН України під час роботи III Се сії 

Ради з книговидання при Міжнародній асоціації 

академії наук. Зліва направо: О. Вакаренко, Я. Яц-

ків, І. Алексєєнко та А. Радченко, (Мінськ, 2009)
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але на мою думку, вона необхідна для на-

уковця, а тим більше для організатора 

науково-видавничої справи. Вже на поса-

ді Голови науково-видавничої ради (НВР) 

НАН України я ініціював та разом з коле-

гами здійснив низку видавничих проектів 

загальноакадемічного рівня.

Тут у цьому розділі книги я наведу тільки 

три приклади таких видавничих про ек тів: 

(журнали «Наука та інновації», «Сві то-

гляд» та науково-енциклопедичне видан-

ня «Імена України в Космосі» та до відку 

про діяльність НВР.

Журнал «Наука та інновації»

Все почалося з журналу «Інноваційні тех-

нології», до видання якого долучився мій 

син Дмитро Яцків у 2003 р. Згодом було 

видано три його числа на комерційних за-

садах. 

Після смерті Д. Яцківа ця ініціатива 

якось втратила актуальність і, щоб вона 

остаточно не згасла, було вирішено про-

довжити її в НАН України тепер вже як 

«Наука та інновації» за участі Тетяни Яц-

ків як відповідального секретаря редакції.

Видання такого журналу отримало 

схваль ну оцінку в установах  НАН України 

та Київській міській держадміністрації (а 

один з її очільників В. Кір’ян на перших 

порах разом зі мною був заступником го-

ловного редактора). Дещо критичніше до 

випуску цього журналу поставилися окре-

мі автори газетних публікацій, зокрема 

Олександр Рожен, який часто писав про 

проблеми науки. Правда згодом О.Рожен 

вже хвалив «Науку та інновації»:

«Дещо раніше український журнал 

«Нау ка та інновації» присвятив спеціаль-

ний номер майбутньому семінару та ро бо-

там, які там будуть представлені. Слід від-

дати належне академіку Ярославові Яц ківу, 

котрий доклав чимало сил, щоб цей жу р нал 

почав дихати, — номер справді вдався. І го-

ловне — українські вчені отримали те, чо го 

вони давно вкрай потребують: їхні статті 

переклали мовою світо вого наукового спіл-

кування, було чітко сформульовано мож ли-

вості і бізнесові перспективи кожного до-

слідження. Загалом вийшов рідкісний для 

на шої науки продукт, який добре прислу-

житься українським дослідникам і покладе 

першу дорогу до бізнесу», Дзеркало тижня, 

№ 40 (619)).

З часом журнал «Наука та інновації» 

набрав авторитету і у 2014 р. навіть почав 

видаватися ще й англійською мовою.

Журнал «Світогляд»

У 2005 р. у колі зацікавлених осіб почало-

ся обговорення питання про створення 

українськомовного науково-популярного 

журналу. У цей час вже набирав популяр-

ності російськомовний журнал з астрокос-

мічної тематики «Вселенная, простран-

ство, время», ініційований його головним 

редактором С.П. Гордієнком та розрахо-

ваний на масового читача. Ви дання жур-

налу підтримала Українська астрономіч-

на асоціація (УАА), згодом Аеро кос мічне 

товариство України та ін. 

На мою думку, у новому українськомов-

ному науково-популярному журналі мож-

на було взяти окремі статті ж-лу «Все-
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ленная, пространство, время», перекла-

дені українською мовою, та доповнити їх 

статтями іншої тематичної направленості.

З цією пропозицією не погодилася 

І.Б. Ва в илова, віце-президент УАА, та за-

пропонувала видавати принципово новий 

науково-популярний журнал під егідою 

НАН України, назвавши його «Світогляд» 

та звернувши увагу, що Академія не має 

власного науково-популярного журналу. 

Справа ця видавалася мені надто склад-

ною та такою, що потребувала значних 

зусиль та фінансової підтримки. У плідній 

дискусії дійшли згоди видавати ж-л «Сві-

тогляд» як спільне видання НАН України 

та ГАО НАН України за підтримки гро-

мадських та бізнесових структур.

Ось що сказано у вступній статті «Сві-

тогляду» № 1, 2006 р.:

Шановні читачі!

Наразі, на зламі століть, у розвитку сві-

тової цивілізації спостерігається нова тен-

денція — формування суспільства, що ґрун-

тується на знаннях та інформації. За цих 

умов інтелектуальний потенціал та нау-

ково-технологічні інновації, які охоплюють 

глобальні масштаби, стають головними чин-

никами гармонійного розвитку людини та 

основою соціально-економічного зростання. 

З іншого боку, цей процес може су про во джу-

ватися значними змінами, характерними 

для переломних, критичних етапів історії 

люд ства, зокрема змінами у формуванні йо-

го світогляду.

Зрозуміло, що повноцінний розвиток сус-

пільства такого типу неможливий без сис-

тематичної популяризації знань, особливо 

у сфері освіти і науки. На жаль, прогали-

ни між базовим рівнем освіти в школах і 

вищих навчальних закладах України та но-

вітніми науковими досягненнями ще недо-

статньо заповнюються наявними вітчизня-

ними науково-популярними виданнями («Світ 

науки», «Країна знань», «Наше небо», «Во-

круг света» та ін.). Ще більші розходження 

існують між науковим світосприйняттям 

та стереотипами буденного життя.

Для більш широкої популяризації науко-

вих знань Президія НАН України прийняла 

Постанову від 28 грудня 2006 р. № 293 «Про 

започаткування науково-популярного жур-

налу “Світогляд”».

Передбачається, що в журналі будуть 

ви світлюватися у популярній формі різно-

манітні проблеми сучасної науки і техніки. 

Здобутки світової і вітчизняної науки, а 

та кож дискусії щодо глобальних викликів 

XX століття.

Редакційна колегія запрошує науковців, 

діячів освіти і культури, всіх, хто перейма-

ється проблемами подальшого розвитку су-

спільства, взяти активну участь у виданні 

науково-популярного журналу «Світогляд». 

Разом ми зробимо журнал інформативним, 

цікавим та адаптованим до сприйняття 

широким загалом читачів.

Редакційна колегія

Видання «Світогляду» було непростою 

справою для його редакційної колегії та 

авторського колективу. Не обійшлося без 

зауважень журналістської спільноти. 

Зокрема про журнал писали батько та 

син Роже ни — відомі фахівці з висвітлен-

ня проб лем наукової сфери України.
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Ось що писав Олександр Рожен (Дзер-

кало тижня, № 35, 16.09.2000 р.):

«… не можна не відзначити й іншої по-

дії — до початку навчального року вийшов 

перший номер науково-популярного журна-

лу «Світогляд». Відповідно до традиції, що 

склалася у відділі науки тижневика, появу 

нового часопису ми завжди зустрічаємо з 

надією: врешті-решт підростаюче поколін-

ня українців отримає гідну літературу про 

науку... Цього разу за видання взялася ком-

панія солідних і досвідчених людей — ві-

домих в Україні вчених, котрі брали участь 

у багатьох академічних виданнях: редак-

тор — академік Ярослав Яцків, автор ре-

дакційної статті — академік Вадим Лок-

тєв... Майже всі автори «Світогляду» не-

одноразово друкувалися в «ДТ». Ясна річ, 

члени Експертної ради відділу науки з не-

терпінням очікували своєї черги почитати 

єдиний примірник журналу, який виявився в 

редакції... Власне, ці думки обсідали мене і 

колег по редакції, коли ми гортали перший 

номер журналу «Світогляд». Якщо не зо се-

реджувати уваги на безбарвній, ніби вицві-

лій на сонці обкладинці (хоча це серйоз ний 

прокол!), то в оформленні часопису багато 

вдалого та евристичного. Воно сучасне, хо-

ч а подекуди еклектичне й надмірне. І все-

таки основне візуальне враження — пози-

тивне, знайдено багато такого, що надалі 

дасть змогу зробити обличчя журналу ду-

же привабливим. Тут явно працювали про-

фі з хорошим смаком і креативністю...»

Більш критично висловився щодо ви-

дання «Світогляду» Рожен-молодший у 

співавторстві з Н. Іваненко (г-та «Україна 

молода», 2006 р.). Наводжу тут окремі 

думки авторів.

«В Україні з’явився просвітницький жур-

нал «Світогляд», оформлений за «совко вою» 

стилістикою... Цікаво, що це вже вп’яте в 

незалежній Україні намагаються започат-

кувати науково-популярний журнал. По пе-

редні журнали, м’яко кажучи, не викликали 

фурору. I ця спроба теж не видається над-

то вдалою... Світовий досвід свідчить, що 

науково-популярні журнали найбільш ціка-

ві молоді 13—22 poків, бо саме в цьому віці 

люди найбільше захоплюються наукою, тех-

нікою. I — це дуже важливо — робити та-

кий журнал мають не поважні академіки, 

а молоді й завзяті журналісти. А для про-

фесорів та академіків знайшлась би більш 

почесна робота в такому журналі — вони 

б розповідали журналістам про свої досяг-

нення, коментували відкриття колег... На 
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сьо годні всі українські науково-популярні 

журнали не змогли набрати наклад більш 

ніж 1000 примірників... Кажуть, у науці не-

гативний результат теж корисний, але 

тільки в тому випадку, коли по цьому хиб-

ному шляху не підуть інші... Та цей шлях, 

мабуть, змащений медом...»

Ох, не хотів би я побажати авторам цієї 

статті такого «змащеного медом» шляху 

у виданні науково-популярного журналу. 

Але суть не у тому... Автори помилили ся — 

журнал виявився цікавим і для молодого 

покоління українських школярів (зокре-

ма, його радо отримують члени Малої 

ака демії наук України), і для науковців.

В цьому можна пересвідчитися, озна-

йомившись з відгуками наших читачів, 

які ми друкуємо в журналі у розділі «Нам 

пишуть».  

Як бачимо, передбачення журналістів 

поки що не справдилися. Сподіваюсь, що 

популярність журналу, який незабаром від-

значить своє 10-ліття, з часом зростатиме 

та, можливо, збільшиться і його наклад.

Але не замовчуватиму, що проблема з 

виданням та розповсюдженням науково-

популярних журналів існує.

Нещодавно на цю проблему звернув 

ува гу О.С. Попо вич, відомий наукозна-

вець:  «Не можна не враховувати і значні 

вади самого підходу до популяризації науко-

вого знання. Під впливом суто журналіст-

ської тяги до сенсації виробився у нас  своє-

рідний стиль писань про науку. Матеріали 

про досягнення науковців прийнято було по-

давати як щось мало не фантастичне — 

воно повинне вражати, викликати подив і 

захоплення. При цьому на задній план відсу-

валось власне саме наукове знання…».

О.С. Попович вважає і я поділяю його 

точку зору, що популяризувати треба нове 

наукове знання, а не “чудеса науки”, а це 

робити можуть тільки ті люди, які в добу-

ванні такого знання беруть безпосередню 

участь.

«Імена України в космосі»
А радійте тому, що імена ваші

написані на небесах

Євангелія від св. Луки (10:20)

Це унікальне науково-енциклопедичне 

видання під редакцією І.Б. Вавилової та 

В.П. Плачинди, у підготовці  якого взяли 

участь Державний фонд фундаменталь-

них досліджень України та Українська ас-

трономічна асоціація. Видання здійсни ли 

такі поважні видавництва: Львів: Ви дав-

ничий дім «Наутілус», 2003; Київ: Ком па-

нія «ВАІТЕ» та Видавничий дім «Ака дем-

періодика», 2003; 730 с. Видання містить 

200 оригінальних статей та гарно  проілю-

строване.

Наведу тут моє вступне слово до книги 

«Імена України в космосі».

Дорогі читачі!

Перед Вами унікальне за багатьма озна-

ками видання — перше в українській енци-

клопедистиці зібрання імен та топонімів 

України, присвоєних об’єктам Космосу (ре-

льєфним утворенням на поверхнях тіл Со-

нячної системи, малим планетам, кометам, 

зорям та галактикам). Питання космічної 

топоніміки, тобто коли, чому і як при сво ю-
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ються власні імена в космосі, подано в 

останньо му розділі книги.

Вивчаючи такий далекий і одночасно 

близький Всесвіт і маючи право на давати 

назви його об’єктам, астрономи увічнили 

імена багатьох людей, назви країн та міст, 

природних утворень та видатних історич-

них подій. Подібно до того, як у давні часи 

люди окреслювали в безлічі зір на небі окремі 

сузір’я, так і ми відібрали з міжнародного 

астрономічного реєстру окремі імена та 

назви і створили символічні сузір’я україн-

ських імен у Космосі.

У міжнародному реєстрі космічних назв 

українські імена вперше з’явилися в ході ви-

конання програми спостережень малих пла-

нет і комет, які розпочали ся у Симеїзькій 

обсерваторії ще у 1912 р., а потім були про-

довжені в Кримській астрофізичній обсер-

ваторії АН СРСР (зараз Міністерства осві-

ти і науки Ук раїни). Це були географічні 

назви та імена видатних учених — астро-

номів, фі зиків та математиків.

Принципово новий етап у розвитку кос-

мічної топоніміки пов’язаний з по чатком 

космічної ери, коли були одержані перші фо-

тографії зворотного боку Мі сяця, дослі-

джені поверхні Венери, Марса та інших тіл 

Сонячної системи. Так у Космосі з’явилися 

імена видатних вчених і конструкторів 

космічної техніки.

У зібранні українських імен та назв у 

Космосі понад 400 найменувань. Вони від-

творюють історію нашої країни, увічню-

ють пам’ять видатних діячів науки і куль-

тури. Серед них є українці та представники 

інших народів. Неза лежно від національнос-

ті, вони називали чи називають Україну 

своєю Батьків щиною. Працюючи на тере-

нах України чи поза її межами, користую-

чись україн ською мовою чи мовами інших 

народів світу, вони збагачували українську 
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куль туру та розповідали світу про нашу 

Батьківщину. Є й ті, хто вніс вагомий вне-

сок у розвиток світової культури, працюю-

чи поза межами України, але його рід був 

пов’язаний з Україною. Тому назва книги 

«Імена України в Космосі» певною мірою 

умовна, бо книга охоплює широку палітру 

імен світового рівня, імен, се ред яких є й ті, 

якими по праву може пишатися Україна, 

Росія, Польща, Фран ція, Сполучені Штати 

Америки. Така вже випала доля кращим си-

нам та дочкам українського народу упро-

довж століть примножувати славу інших 

країн світу.

Наприкінці XX ст. на історичній карті 

світу з’явилася нова незалежна су веренна 

держава — Україна. В книзі ми використо-

вуємо сучасний державний устрій та тери-

торіальні границі України, сучасні назви 

міст та сіл, окремих установ та відомств 

України.

Іншою ознакою унікальності цієї книги є 

її авторський колектив та фор ма подання 

матеріалу у вигляді нарисів, есе, спогадів. 

Ко ристуючись таким нес тандартним під-

ходом, ми прагнули якнайкраще висвітли-

ти окремі події в іс торії України та діяль-

ність її видатних постатей.

Всі ми — діти Всесвіту, які приходять 

та відходять. Залишаючи нашим нащадкам 

українські імена в Космосі — своєрідній 

книзі Вічності,— ми прагнемо зробити свій 

внесок у збереження історичної пам’яті на-

шого народу та у збагачення творчих над-

бань людства.

Від часу виходу в світ цієї книги кіль-

кість українських імен у космосі значно 

збільшилася, зокрема завдяки активній ро-

боті Андрушівської астрономічної об сер-

ваторії (ААО), очолюваної Ю.М. Іва-

щенком. У доробку ААО близько 150 від-

критих астероїдів, назви яким згідно з 

ус тановленою процедурою узгоджує МАС. 

Вже зараз серед таких назв більше 20-и 

присвячено топонімам Житомирщини 

(Zhy tomyr, Andrushivka, Chervone, Lubar 

та ін.), відомим астрономам та дослідни-

кам космосу (Akosipov, Kruchynenko, Ol-

ga kopyl та ін.), видатним діячам культури 

(Bogdanstupka) та спорту (Klitschko). Є се-

ред малих планет, відкритих у ААО, і 

Dmytria (№ 202778), присвячена Дмитру 

Яцківу.

Отже, постала нагальна потреба здій-

снювати друге видання цієї унікальної 

книги.

Про діяльність Науково-видавничої 
ра ди НАН України

Від 2002 року я очолюю НВР НАН Ук раї-

ни, (про це я вже згадував раніше), до скла-

ду якої входять керівники (чи їх заступни-

ки) відділень НАН України, відомі нау-

ковці та організатори видавничої справи.

Моїми високопрофесійними помічни-

ками — вченими секретарями НВР були 

канд. біол. наук О.Г. Вакаренко (зараз ди-

ректор ВД «Ака демперіодика») та канд. 

геол. наук А.І. Радченко (зараз заступ-

ник директора ВД «Академ пері о дика»), а 

від 2013 року — канд. геол. наук Ю.В. Ді-

денко.

Фактично діяльність НВР розпочалась 

ще 1922 року, коли за ініціативи акаде-

міка Всеукраїнської академії наук Ага-
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тангела Кримського було ство рено Ре-

дакційно-видавничу комісію, діяльність 

якої жодного разу не переривалася, навіть 

за часів Другої світової війни. Очолювали 

НВР видатні вчені й ор га ні затори науки, 

серед яких О.В. Кор чак-Чепурківський, 

О.В. Палладін, Б.І. Чер ни шов, М.Ф. Гулий, 

В.М. Глушков. Усі во ни намагались гідно 

та відповідно до пот реб Академії продов-

жувати справу А. Кримського з забезпе-

чен ня ефективного функціонування ви-

давничої ланки наукової діяльності. Я пе-

рей няв цю естафету у 2002 році піс ля 

академіка НАН України В.В. Немошка-

ленка, котрий опікувався науково-

видавничою діяльністю Академії у не-

простий період переходу України до са-

мостійного політичного існування та 

ринкової економіки.

За активної участі В.В. Немошкаленка з 

метою підтримки найважливішої складо-

вої наукової комунікації — періодичних 

видань — при Академії було створено Спе-

ціалізовану друкарню наукових журна лів 

(нині — Видавничий дім «Ака дем пері о-

дика» НАН України). Уже в січні 1997 ро-

ку друкарня випустила свій перший жур-

нал: «Доповіді Національної академії наук 

Ук раїни». Завдяки низці організаційних 

рішень було створе но ос нову подальшого 

розвитку, які за деякого покращення еко-

номічної ситуа ції в країні дозволили опе-

ративно перейти до розширення науко-

во-методичної роботи та активного роз-

гортання видавничих проектів.

Цю роботу фактично й було розпочато 

у 2002 році за моєї участі. Рішенням Пре-

зидії НАН Ук раїни Видавничий дім було 

призначено базовою організацією НВР, а 

2005 року у його структурі створено групу 

науково-методичного забезпечення ви-

давничої діяльності НАН України, робота 

якої отримала всебічне визнання наукової 

спільноти. 

Ще декілька слів про видавничі проек-

ти Академії. Усі вони набули свого статусу 

і теперішньої форми у 2002—2005 рр. і ре-

алізуються за двома напрямами: енцикло-

педичні видання та наукові видання.

Сьогодні у НАН України на виконан-

ня рішень уряду держави і за ініціативою 

наукових установ Академії та методичної 

підтримки НВР виконуються п’ять ен цик-

лопедичних проектів: 25-ти томна «Ен-

циклопедія сучасної України» (випущено 

16 томів), дванадцятитомна «Історія ук-

раїнської літератури» (побачило світ три 

томи), тритомна «Енциклопедія між на-

род ного права» (вийшов перший том), п’я-

титомна «Франківська енциклопедія» (три-

ває додрукарська підготовка), «Словники 

України». 

За цим напрямом протягом останньо-

го десятиліття завершено ряд соціально 

значущих енциклопедичних проектів: шес-

ти томна «Юридична енциклопедія», «На-

ціональний атлас України» та його елек-

тронний відповідник, десяти том на «Ен-

циклопедія історії України», шеститомна 

«Шевченківська енцикло педія», п’яти-

том на «Історія української куль тури».

За напрямом «наукові видання» вико-

нується проект «Наукова книга». Його за-

початковано за ініціативи НВР та видав-

ництва «Наукова думка» для здійснення 

підготовки та випуску наукових моногра-
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фій академічних учених українською та 

російською мовами. На сьогодні за про-

ектом побачило світ близько півтисячі 

монографій з усіх галузей знань.

2009 року з цього проекту виокремлено 

два спеціалізовані проекти: «Наукова кни-

га. Молоді вчені» та «Українська науко-

ва книга іноземною мовою». 

Окрасою академічної експозиції на кни-

ж кових виставках є 15 книг з науко во-по-

пулярної серії «Наука для всіх». Сьогодні 

готуються до друку ще дві книги і маю 

сподівання, що серія продовжуватиме-

ться й надалі та стане широко доступною 

в електронному вигляді.

Від 2009 року регламентовано надзви-

чайно важливу складову репертуару нау-

кової видавничої продукції, найбільш 

пред ставницьку та оперативну, а саме 

«Програму підтримки наукових журналів 

Національної академії наук України». 

Програма, спрямована спершу на тира-

жування наукової періодики з метою до-

тримання періодичності випуску журна-

лів, тепер поширюється на усе більше 

коло завдань, що постали перед їх видав-

цями. У межах Програми сьогодні забез-

печено не тільки тиражування, але й під-

готовка шаблонів та оригінал-макетів цих 

видань відповідно до чинних стандартів, 

переклад та редагування англомовних тек-

стів, упровадження міжнародної системи 

ідентифікаторів цифрових об’єктів (DOI), 

без яких годі й мріяти про включення до 

наукометричних баз даних. З цією скла-

довою пов’язані основні зусилля і споді-

вання НВР щодо формування сегмента 

видавничої продукції Академії у світово-

му інформаційному просторі.

Прикро, що наше законодавство не до-

зволяє реалізовувати видавничу продук-

цію, підготовану та випущену на умовах 

державного замовлення. Через це штуч-

ного обмеження зазнає коло її потенцій-

них користувачів. Однак ця продукція 

бе зоплатно надходить до багатьох націо-

нальних і спеціалізованих бібліотек, а та-

кож до бібліотек наукових і навчальних 

ус танов країни. Сподіваюсь також, що шир-

ше запровадження сучасних інформацій-

них технологій надихне ці проекти но вим 

життям, уможливить доступ якомога шир-

шого кола читачів до наукових напрацю-

вань академічних установ.

Щоб читачі склали собі деяке уявлення 

про теперішній стан науково-видавничої 

діяльності в Ук раїні, наведу тут мій виступ 

на конференції в Києво-Могилянській ака-

демії (бе резень, 2015 р.)

Академік Я.С. Яцків нагороджує директора 

ВД «Академперіодика» НАН України Л.Ф. Кур-

тенка відзнакою НАН України «За професійні 

здобутки» (січень, 2007 р.)
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Наукова періодика як складова 
гуманітарного розвитку держави

Наука забезпечує основу національного 

поступу у різних напрямах, а для її власного 

розвитку важлива оперативна наукова ко-

мунікація й своєчасне оприлюднення ре-

зультатів наукових досліджень. Навіть у 

сьогоднішні складні часи державних і сус-

пільних випробовувань українські науковці 

прагнуть опублікувати результати робіт — 

у вигляді статей у наукових періодичних 

електронних та паперових виданнях та у 

вигляді монографій.

Видавнича діяльність є одним з основних 

статутних завдань академічних та освітян-

ських наукових установ як спосіб оп ри люд-

нення результатів наукових дослі джень, спо-

сіб представлення наукових здобутків сві-

товій науковій спільноті та сус пільству. З 

огляду на це, організація видавничої ді яль-

ності стає складовою інформаційної політи-

ки держави, а відтак і засобом фор мування 

позитивного іміджу науковця, виховання по-

ваги до наукової праці та усвідомлення її не-

обхідності для поступу. Загальне керування 

видавничою діяльністю Національної ака-

де мії наук України здійснює Науково-видав-

ни ча рада Національної академії наук Ук-

раїни — науково-орга ніз а цій на структура 

при Президії НАН України.

Тому діяльність НВР НАН України як від-

повідь на виклики часу та спосіб реалізації 

інформаційної політики спрямована на все-

бічне висвітлення та популяризацію резуль-

татів наукових досліджень НАН України у 

друкованих виданнях та з використанням 

сучасних інформаційних ресурсів, підвищен-

ня престижу наукової праці та статусу 

науковця, налагодження тісної взаємодії 

між наукою та освітою.

Зростаюча соціальна значущість науки 

обумовила пильну увагу до всіх факторів, 

від яких залежить її розвиток, і зокрема, до 

стану системи оцінки результатів науково-

дослідницької діяльності. Останніми рока-

ми з боку владних структур все більш від-

чутним стає інтерес до наукометричних 

досліджень, оскільки оптимізація механіз-

мів розподілу державних коштів потребує 

впровадження в практику управлінської ді-

яльності методів бібліометричного та нау-

кометричного аналізу інформаційних по то-

ків. Однак, оскільки загальнодержавної стра-

тегії розвитку наукової сфери України, на 

жаль, поки що немає, то і не має загально-

визнаної методики оцінки результатів на-

укової діяльності.

За даними Національної бібліотеки Ук-

раїни ім. В.І. Вернадського загальна кіль-

кість наукових періодичних видань в Ук-

раї ні — понад 2200, з них близько 14 % — 

видання НАН України. Таку ж кількість 

пе ріодичних видань здійснює Російська Фе де-

рація. П’ять років тому пропорція була 1/3. 

У Польщі, за даними Index Copernicus, налі-

чується близько 1000 видань. Ці цифри вже 

відразу викликають занепокоєння. Адже, за 

показниками рейтингу SCImago Journal Rank 

(SJR) станом на 2013 рік, опублікованого 

на основі даних SCOPUS, Україна за кількіс-

тю посилань посідає 39 місце (для довідки: 

США — 1, РФ — 13, Польща — 19. Угорщи-

на — 38). Індекс Хірша становить 159 (тоб-

то, серед статей, опублікованих українськи-

ми вче ними, є 159 статей, кожна з яких 

проци тована 159 раз). Висновки очевидні.
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У 2014 році загальна кількість статей, 

опублікованих науковцями Академії, ста но-

вила майже 23,5 тис., з яких традицій но 

близько 30 % складають статті у закор-

донних виданнях.

Націленість на європейську інтеграцію 

зумовлює необхідність підвищення стандар-

тів якості періодичних видань та наукових 

публікацій зокрема.

Отже, перед видавцями постає необхід-

ність покращення конкурентоспроможнос-

ті власних видань та потреба у побудові 

чіткої стратегії щодо подальшого їх функ-

ціонування.

На сучасному етапі розвитку наукової 

ко мунікації редакції наукових журналів за-

цікавлені в тому, щоби їхнє видання було 

проіндексовано міжнародними базами да-

них, передусім, в Тhomson Reuters та в 

SCOPUS. Публікації у виданнях, що не вклю-

чені до міжнародних наукометричних баз, 

фактично не мають шансів дійти до світо-

вої наукової спільноти. Звичайно, домогти-

ся включення журналу до баз даних складно, 

але й нічого неможливого в цьому немає. 

Критерії для журналів відомі, не буду за-

йвий раз наголошувати на всіх. Лише зазна-

чу, що обов’язковою умовою індексації в 

наукометричних базах даних є наявність 

ISSN (Міжнародний стандартний номер 

серіального видання), а вельми бажаною — 

наявність DOI (цифровий ідентифікатор 

об’єкта), які не надаються без стабільного 

функціонування веб-ресурсу журналу з пев-

ним структурованим вмістом.

На сьогодні установами Національної ака-

демії наук України здійснюється випуск по-

над трьохсот назв періодичних видань — 

журналів, збірників наукових праць, аль-

манахів, часописів тощо. Це близько 14 % 

від загальної кількості наукової періодики 

Ук ра їни.

Серед них 91 журнал, співзасновником 

яких є НАН України як юридична особа, а 

саме: 86 наукових журналів, 1 рефератив-

ний журнал «Джерело» у чотирьох серіях 

(кожна з них, відповідно до чинного законо-

давства, зареєстрована як окреме видання) 

та єдиний академічний науково-популярний 

журнал «Світогляд». Також НАН України 

як юридична особа входить до складу спів-

засновників 42 збірників наукових праць.

Окрім цього, наукові установи НАН Ук-

раїни мають право започатковувати пе-

ріодичні видання самостійно (без безпосе-

редньої участі НАН України) та/або залу-

чаючи до цієї діяльності установи іншого 

підпорядкування (МОН України, МОЗ Ук-

раїни тощо, на сьогодні до такої співпраці 

залучено 109 сторонніх юридичних та фі-

зичних осіб).

Моніторинг представлення в електро-

нному просторі періодичних видань НАН 

Ук раїни, проводиться систематизовано та 

є предметом постійної уваги Науково-ви-

давничої ради.

Аналіз академічних наукових видань на 

предмет наявності в їх діяльності показни-

ків, що притаманні журналам європейських 

країн, показав наступне.

Входження періодичного видання до віт-

чизняних агрегаторів наукової інформації 

(ба зи «Україніка наукова», NASPLIB, «Дже-

рело») не можна вважати достатнім пред-

ставленням у електронному середовищі. Від-

повідно до вимог міжнародних наукомет-
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ричних і реферативних баз кожне наукове 

пе ріодичне видання повинно мати власний ре-

сурс, скомпонований за усталеними правилами.

У 2014 році серед 87 наукових журналів 

НАН України свою особисту Інтернет-сто-

рінку мають 53 видання, але у 20 з них це 

сторінка на ресурсах закордонних ви давців, 

які здійснюють переклад і переви дан ня ук-

раїнської наукової періодики ан глій ською мо-

вою. Найчастіше при цьому така періодика 

втрачає національну ідентифікацію: тобто 

з української наукової періодики стає періо-

дикою зарубіжного видавця. Це призводить 

до формального погіршення національних по-

казників і, відповідно, шкодить престижу 

вітчизняної науки.

Однією з проблем європейської інтеграції 

академічних наукових видань є мова ста-

тей. Обов’язкова умова діяльності провід-

ного видання — наявність англомовної версії 

метаданих до усіх статей, що надає мож-

ливість представити свої публікації світо-

вій науковій спільноті.

Англомовні метадані, принаймні у папе-

ровій версії, надають усі 87 академічних 

жур налів, 10 з цих журналів в Україні вида-

ють повнотекстові версії англійською мо-

вою академічні наукові установи власними 

силами. Зарубіжні видавці перекладають і 

видають англійською мовою ще 21 жур-

нал, два з яких — «Український біохіміч ний 

журнал» та «Вестник зоологии» видаються 

в електронному вигляді. Ще близько 10 ака-

демічних видань розміщують статті ан-

глійською мовою на своїх сторінках у від-

критому доступі. Тобто, на повнотекстові 

англомовні видання серед журналів НАН 

України припадає близько 35 %.

Серед журналів НАН України, які пере-

видаються за кордоном англійською мовою, 

у БД Scopus присутні 16 видань. Серед ви-

дань НАН України, які видають академічні 

наукові установи власними силами, у БД Sco-

pus присутні ще 5. Необхідно зазначити, що 

БД Scopus індексує понад 40 академічних 

журналів (понад 17 % від загальної кількос-

ті), щоправда, частина з них індексується 

не як журнали НАН України, а як журнали 

закордонних видавців.

Імпакт-фактор обрахований для 10 ви-

дань НАН України, які перевидаються за 

кордоном англійською мовою, та для «Жур-

налу математичної фізики, аналізу, геоме-

трії», який власними силами видає Фізико-

технічний інститут низьких температур 

ім. Б.І. Вєркіна НАН України. Також ім-

пакт-фактор обраховується й для семи ви-

дань установ НАН України. Таким чином, 

цей показник обрахований для 8 % видань 

Академії.

Аналіз і узагальнення одержаних відо мос-

тей показують позитивну динаміку пред-

ставлення журналів НАН України у мережі. 

Проте, аналіз діяльності академічних нау-

кових видань вказує на необхідність зміни 

технології роботи більшості видань. Ос нов-

ним критеріями їх діяльності повинні бути 

такі, що визнаються світовою науковою 

спіль нотою і за якими працюють закордон-

ні видання провідних країн Європи та світу. 

На жаль, з цими світовими вимогами досі 

не узгоджені вимоги ДАК України, що іс-

тотно ускладнює роботу і гальмує посту-

пальний розвиток нашої наукової періодики, 

негативно позначається на її ефектив нос-

ті. Україні давно варто перейти від радян-
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ської практики формального ранжування 

видань і складання їх дозволеного переліку 

до світової практики розширення відпові-

дальності спеціалізованих вчених рад і ре-

цензентів.

Отже, стратегічним завданням є акти-

візація публікаційної активності вчених іно-

земними мовами, що дозволить підвищити 

ефективність інтеграції вітчизняних вче-

них у світову наукову спільноту. Одним зі 

шляхів вирішення цього завдання можуть 

слугувати кроки, спрямовані на вмотиву-

вання, стимулювання вчених до зарубіжних 

публікацій, на активніше впровадження іно-

земних мов у процесі підготовки наукових 

публікацій.

За ініціативою Науково-видавничої ради 

НАН України у 2004 р. у Національній ака-

демії наук України започаткована Програ-

ма підтримки журналів.

Мета Програми — сприяння у забезпе-

ченні високого рейтингу вітчизняних публі-

кацій у світі шляхом надання фінансової 

підтримки науковим і науково-популярним 

журналам НАН України для дотримання ни-

ми графіка виходу у межах року і забезпе чен-

ня високої якості редакційно-ви дав ни чого 

опрацювання та поліграфічного виконання. 

Осучаснена версія Програми передбачає ме-

тодично-консультативну та практичну до-

помогу академічним науковим періодичним 

виданням у доопрацюванні чи створенні на-

лежним чином облаштованих власних веб-

ресурсів, а також в отриманні та успішно-

му функціонуванні механізму цифрових іден-

тифікаторів.

Значну частину Програми складають 

жур нали, що їх перевидають англійською 

мовою провідні зарубіжні видавці наукової 

літератури, а також журнали гумані тар но-

го профілю, та журнали, спрямовані на ви-

світлення ролі фундаментальної науки у впро-

вадженні інноваційних розробок в Ук раїні. 

Програма здійснюється у межах вико-

нання державного замовлення Національ-

ної академії наук України на підготовку та 

випуск видавничої продукції. Вона є єдиною 

фор мою безпосередньої комплексної підтрим-

ки періодичних видань у НАН України. На 

сьогодні за Програмою підтримки журна-

лів НАН України ВД «Академперіодика» ви-

пускає 34 періодичних видання, а це стано-

вить близько 200 номерів на рік.

Як головна наукова організація держави 

НАН України дбає про те, щоб увесь спектр 

наукових досліджень був забезпечений якіс-

ними національними виданнями, а на сучас-

ному етапі — якісними електронними нау-

ковими періодичними виданнями, належним 

чином позиціонованими та конкуренто-

здат ними у світовому інформаційному про-

сторі. Досягнення цієї мети є зараз не-

можливим без наявності у наукового пе-

ріодичного видання сучасного веб-ресурсу з 

грамотним англомовним розділом та без 

входження до світових реферативних і на-

укометричних баз даних. На розробку цієї 

проблеми направлена робота ВД «Академ-

періодика» НАН України, як базової орга ні-

зації НВР НАН України. Ми лише на початку 

шляху, який передбачає осучаснення техно-

логічних рішень, впровадження ін фор ма цій-

но- комунікаційних технологій, під ви щен ня 

ефек тивності роботи більшості видань.

Викладене вище дозволяє зробити вис но-

вок, що в Україні, особливо у «неакаде міч но-
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му» секторі науки, наявні серйозні проблеми 

з власними науковими періодичними видан-

нями, зокрема щодо їхньої якості, відповід-

ності міжнародним стандартам тощо.

На сьогодні українські науковці та ус-

танови продукують невиправдано велику 

кількість періодичних наукових видань, що 

спричиняє погіршення загального рівня ви-

дань, рівня окремих публікацій та нівелює 

цінність наукової праці. Це негативно по-

значається на ставленні до науки у суспіль-

стві та на визнанні України як наукової 

держави у світі. Ілюстрацією цього є над-

звичайно низька кількість журналів з ім-

пакт-фактором, низька кількість статей 

українських науковців, щороку опублікова-

них у зарубіжних виданнях (виняток ста-

новлять хіба що природничі науки в НАН 

Ук раїни). Найбільш гіпертрофованою є ситуа-

ція з виданнями у сфері економіч них, соціо-

політичних і гуманітарних наук, у т. ч. і в НАН 

України, які часто мають описовий харак-

тер і, як правило, маловідомі за кордоном.

Отже, українська наукова періодика, що-

би стати дійсно фаховою, потребує змін 

на загальнодержавному, академічному, ос-

ві тян ському та інститутському рівнях.

Стратегічним завданням української нау-

ки повинно бути якісне та якнайширше 

представлення результатів вітчизняних нау-

кових досліджень у сучасній формі, доступ-

ній світовій науковій спільноті, та у сучас-

них загальновизнаних виданнях. Актуальною 

залишається проблема опанування та по-

всюдного впровадження сучасних видавни-

чих та інформаційних технологій, викорис-

тання можливостей віртуальних інфор-

маційних ресурсів, організація електронних 

видань та представлення в електронному 

вигляді наявної паперової видавничої про-

дукції.

Одним зі шляхів вирішення цього завдан ня 

можуть слугувати кроки, спрямовані на 

вмотивування, стимулювання вчених до за-

рубіжних публікацій, на активне викорис-

тання іноземних мов у процесі підготовки 

наукових публікацій, на зростання більш 

ши рокого представлення вітчизняної періо-

дики у світових інформаційних базах даних 

тощо.
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Т
ак сталося у моєму житті, що в радянські часи я примусово був за-

лучений до громадської (комсомольської) діяльності, а згодом сам 

активно включився до різних напрямів цієї діяльності.

Про деякі громадські ініціативи радянського періоду мого життя я вже 

згадував раніше. Тому тут наведу тільки окремі думки цю тему.

1965—1989 роки

Зараз, коли я пишу ці рядки, вже «канула в Лету» радянська дійсність 

з її фальшивими лозунгами та ідеологією, заляканими людьми, пар-

тійним керівництвом «всім і вся»... Я ніколи не думав, що ця тота-

літарна система може так раптово рухнути, хоча вже десь у 1970-і яс-

но усвідомлював її приреченість — СРСР програвав науково-техніч-

ну революцію в світі, не витримував інформаційної облоги... Одна 

справа «усвідомлювати» і критикувати «на кухні», а інша — активно 

боротися з цією системою, як це робили «шестидесятники» — борці 

за незалежну Україну. Хоча я і не був людиною «системи» в повному 

розумінні цього слова, проте використовував її можливості для 

розвитку астрономічної науки в Україні і, нічого гріха таїти, для влас-

ної службової кар’єри. Цьому, зокрема. сприяла моя участь у роботі 

керівних комсомольських органів.

У 1965 р. я був обраний секретарем комсомольської організації 

ГАО АН УРСР (під час навчання в аспірантурі в 1962—1964 рр. я від-

мовлявся від цієї роботи, посилаючись на зайнятість, коли ж закін-

чив аспірантуру — аргументів не стало), а вже 1966 року мене як 
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одного з наймолодших в Україні кандида-

тів наук обрали (без моєї попередньої зго-

ди!) до складу ЦК ЛКСМУ. Від 1966 до 1974 

ро ку я регулярно брав участь у пленумах 

ЦК ЛКСМУ та з’їздах ЛКСМУ. Завдяки 

цьому познайомився з «комсомольською 

верхівкою», котра пізніше переросла у пар-

тійну і стала «влад ною» в Україні (Ю. Єль-

ченко, О. Капто, А. Корнієнко, Г. Ревенко, 

А. Гіренко, К. Ма сик та ін.). Приходилося 

виступати на комсомольських зібраннях 

(пленумах ЦК та ін.). Але у організаторів 

цих заходів завжди була морока зі мною, 

бо я завчасно не подавав для контролю 

повного тексту мого виступу, а користу-

вався тільки тезами. 

Комсомол завжди був під контролем 

Комуністичної партії і на пленумах ЦК 

ЛКСМУ завжди був хтось з вищого партій-

ного ешелону. Пам’ятаю зустріч з П.Ю. Ше-

лестом (його круто посаджена лиса голова 

справляла велике враження на нас, моло-

дих). Йшлося про комсомольські будівель-

ні загони. Виступаючи на цьому пленумі, 

я дозволив собі не погодитися з широко 

розрекламованою практикою участі мо-

ло ді в цих загонах, вказавши на випадки 

без господарності та марнотратства. В за-

лі запанувала тиша... всі чекали реакції 

Пер шого. П.Ю. Шелест перервав мій ви-

ступ запитаннями і фактично схвалив мої 

за уваження щодо безгосподарності. Ко-

ли ста лася відома зміна партійної влади 

(П.Ю. Ше леста було звинувачено у націо-

налізмі), відбулася зустріч В.В. Щер би ць-

ко го з комсомольськими лідерами. Пот-

ра пивши до їх числа, я мав нагоду зблизь-

ка побачити і почути нового Першого 

секретаря ЦК КПУ. В.В. Щербицький — 

інтелігентний, гарно одягнений чоловік — 

говорив з нами довго і невимушено. Але з 

тієї розмови я чомусь нічого не запам’я-

тав. Йшлося про роль комсомолу у вихо-

ванні молоді і стандартні рекомендації 

партії з цього питання. Взагалі мені ком-

сомольська робота завжди здавалася за-

над то заорганізованою, безініціативною з 

боку самої молоді, шаблонною з боку гвар-

дії комсомольських діячів. Тому я прагнув 

знайти для себе конкретну справу, якою 

для мене стала комісія з міжнародних зв’яз-

ків Республіканської ради молодих вчених 

при ЦК ЛКСМУ та Президії АН УРСР. 

Використовуючи можливості БММТ «Су-

путник», я став організовувати спеціалі-

зовані групи молодих науковців для поїз-

док в інші країни. Першою для мене була 

поїздка до Угорщини в 1966 р., а в наступ-

ному році я організував поїздку молодих 

астрономів України до Чехословаччини з 

метою участі в Генеральній асамблеї МАС. 

Це були надзвичайно цікаві та корисні у 

всіх відношеннях подорожі до «зовсім ін-

ших», хоч і соціалістичних країн. А в 1970 р. 

я вперше виїхав у складі групи молодіж-

ного туризму до капіталістичної Англії.

Завдяки цим поїздкам та участі у між-

народних з’їздах МАС, спілкуванню з ці-

кавими людьми я вже в кінці 1960-х по-

чав значно інакше сприймати весь світ і 

«радянську дійсність», котра так міцно три-

мала нас у своїх руках. В середині 1970-х 

я поступово відійшов від активної гро-

мадської роботи, зосередившись на нау-

ковій роботі. На початку 1980-х СРСР 

пе режив серію «великодержавних» похо-
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ронів — Л. Брежнева, Ю. Андропова та 

К. Черненка. З приходом до влади ново-

го «генсека» М. Горбачова розпочалися 

довгождані зміни в політичному і суспіль-

ному житті. Це був так званий період «пе-

ребудови». Зараз, коли я пишу ці рядки, я 

вже більш тверезо оцінюю роль і можли-

вості М. Горбачова у «перебудові тої тота-

літарної системи». А тоді... ще була бер-

лінська стіна, афганська війна, «керівна» 

роль КПРС, влада КДБ. Тому промови 

М. Горбачова, його поведінка і походи «в 

люди» сприймалися як ковток свіжого 

повітря. Ми жадібно читали газети, слу-

хали радіо, дивились телепередачі і... че-

кали кращих часів для «нашої держави». 

Я ніколи не гордився приналежністю до 

цієї держави, бо з дитинства знав її суть, 

а в 1960-і роки зрозумів, що її могутність 

має відношення тільки до військового 

комплексу. Умови праці та життя людей в 

СРСР у порівнянні з іншими країнами 

світу, в котрих мені пощастило побувати, 

говорили самі за себе. Думаю, що М. Гор-

бачов був добре обізнаний з «капіталіс-

тичним способом життя» і його перева-

гами. Тому, щоб добитися хоча б якихось 

змін на краще в СРСР (тепер ми знає мо — 

він не думав про радикальні зміни), М. Гор-

бачову була необхідна підтримка світо вої 

еліти, яка б сприйняла його тезу про «но-

ве мислення».

З цією метою в Москві 14—16 лютого 

1987 р. проходив міжнародний форум «За 

безядерний світ, за виживання людства». 

Я отримав персональне запрошення на цей 

форум від Є.П. Веліхова, з котрим був зна-

йомий завдяки участі в програмі «Квазар». 

Ця програма входила до спільних робіт 

АН СРСР та Міноборони СРСР, яку кури-

рував Є.П. Веліхов.

Киев 127 Голосеево Главная 

астрономическая обсерватория 

академику АН УССР Яцкиву Я.С.

Комитет советских ученых «В защиту 

мира против ядерной угрозы» приглашает 

вас принять участие в работе междуна-

родного форума ученых по проблемам ра-

ди кальных сокращений и окончательного 

унич тожения ядерного оружия, который 

состоится в Москве 14—16 февраля 1987 г. 

Повестка дня форума, утвержденная меж-

дународной инициативной группой ученых, 

включает рассмотрение следующих вопросов:

1. Проблемы радикальных сокращений 

ядер ных вооружений как шаг к их оконча-

тельному уничтожению.

2. Ядерное разоружение и проблемы евро-

пейской безопасности.

3. Ядерное разоружение, стратегические 

обороны и договор по ПРО.

4. Запрещение ядерных испытаний.

5. Проект глобальной открытой науки.

Начало работы форума 14 февраля в 9.00 

в Конгресс-зале гостиницы «Космос». Регис т-

рация участников с 8.00 в фойе. Расселение 

иногородних участников в гостинице «Рос-

сия» с 12 февраля. По всем вопросам просьба 

обращаться в оргкомитет форума к уче-

ному секретарю КФМН Е.Ф. Лощенковой, 

т е лефон 3333311.

Председатель Комитета советских ученых 

«В защиту мира против ядерной угрозы» 

академик Е.П. Велихов
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На форум зібралися представники різ-

них професійних, громадських та релі гій-

них організацій, діячі науки і культури з 

більш ніж 80 країн світу. Спочатку на фо-

румі працювали різні секції, а потім у 

Кремлі відбулося пленарне засідання та 

прийом за участю М. Горбачова. Я вхо див 

до складу секції з проблем радикального 

скорочення ядерного озброєння, якою ке-

рував Є.П. Веліхов.

Дискусія, яка проходила на цій секції 

за активної участі багатьох відомих вчених 

світу, в тому числі А.Д. Сахарова (це був 

йо го перший публічний виступ у Москві з 

часу його заслання до Нижнього Нов го-

рода), була надзвичайно цікавою для ме-

не, бо тут наводилися аргументи і факти, 

котрі не були широко відомі. Наприклад, 

що СРСР володіє понад 500 схо ви ща ми-

шахтами з стратегічними ракетами, що аль-

тернативи скороченню ядерного оз бро-

єння немає та ін. 

Цікавою була до по відь академіка Б. Рау-

шенбаха про гіпотетичні системи СОІ, 

які можуть воювати одна з одною. Всі при-

сутні (особливо журналісти) з нетерпін-

ням чекали виступів А.Д. Сахарова. Мушу 

визнати, що ці виступи (а їх було три) не 

справили на мене очікуваного враження. 

Можливо, це поясню ється скромними ора-

торськими здібностями доповідача, або 

моєю неготовністю сприйняти основні те-

зи А. Сахарова:

• світ повинен рухатися в напрямку 

кон вергенції двох систем;

• система СОІ неефективна;

• перебудова, не дивлячись на певні ус-

піхи, має перекоси і т. д. 

Найбільш зрозумілим було звернення 

А.Д. Сахарова:

«Як громадянин СРСР, я звертаюся до 

уряду з вимогою забезпечити громадянам 

СРСР свободу вибору місця та країни про-

живання...

Я закликаю країни Заходу допомогти 

М. Горбачову в проведенні реформ. Еко но-

мічне вимотування заважає перебудові...»

Тільки пізніше після виступів А.Д. Са-

ха рова в пресі та на засіданнях Верховної 

Ради СРСР я зрозумів, якою чесною, муж-

ньою та далекоглядною була ця людина.

Особлива увага на засіданні секції при-

ділялася проблемам контролю за ядер ни ми 

випробуваннями, налагодженню сис те ми 

взаємної довіри та ролі вчених у припи-

ненні гонки озброєнь. Тут вперше я взнав 

про Красноярський радар і порушення 

СРСР договору ПРО, секретні плутонієві 

заводи в СРСР та багато іншого «секрет-

ного» для радянського громадянина, але 

добре відомого закордонним вченим.

16 лютого 1987 р. у Великому Крем лів-

ському палаці на пленарному засіданні ви-

ступив Генеральний секретар ЦК КПРС 

 М. Горбачов. Промова М. Горбачова на при-

сутніх (і на мене) справила велике вражен-

ня. Ейфорія, здається не охопила ті ль ки 

Г. Гріна (Велика Британія), котрий, вис-

тупаючи після М. Горбачова, сказав: «... я 

вже людина похилого віку і мушу говорити 

правду і тільки правду... Перебудова в СРСР 

мені здається чимось ефемерним, бо справ-

жня перебудова — це процес довготривалий 

і обумовлений ментальністю нації...»

Але ці слова не вплинули на загальний 

піднесений настрій, який панував у залі, 



203

НА ГРОМАДСЬКІЙ НИВІ

а потім і на бенкеті. Тут не відчувалося, що 

в державі відбувається «антиалкогольна 

кампанія, а на прилавках магазинів пус-

то...». М. Горбачов виголосив на бенкеті 

короткий тост і з чаркою в руці підходив 

до декотрих столів. Мені пощастило ба-

чити його біля сусіднього столика, за яким 

сидів хтось з Європарламенту.

Лаконічною мовою повідомлення ТАРС 

ці події висвітлені таким чином:

«Зустріч відкрив голова Комітету ра дян-

ських ученх на захист миру, проти ядерної 

загрози академік Є.П. Веліхов. Потім ви-

ступали представники професійних зустрі-

чей форуму: від учених-медиків і лікарів — 

професор Гарвардського університету Б. Ла ун 

(США); від учених-природознавців — про-

фесор Принстонського університету Ф. фон 

Хіппель (США); від ділових кіл — президент 

Італо-радянської торгової палати Р. Оссо-

ла; від політологів — директор Інституту 

проблем безпеки Е. Бар (ФРН); від релігій-

них діячів — митрополит Павел Мар Гри-

горій (Індія); від діячів культури і мистец-

тва — письменник Г. Грин (Великобританія); 

від руху «Генерали за мир і роззброєння» — 

адміністратор західної групи «Генерали за 

мир і роззброєння» генерал М. Харботтл 

(Ве ликобританія); від зустрічі «Екологи за 

мир» — головний редактор журналу «За-

хист природи» В. Нейков (Болгарія).

З промовою до учасників зустрічі звернув-

ся М.С. Горбачов. Промова була вислу хана з 

великою увагою і супроводилась оп лесками.

В зустрічі брали участь кандидат у члени 

Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС 

О.М. Яковлєв, секретарі ЦК КПРС А.Ф. Доб-

ринін, В.А. Медведєв.

Під час прийому М.С. Горбачов жваво об-

мінювався думками з доктором Т. Тейлором 

(США), депутатом бундестагу від партії 

«зелених» П. Келлі (ФРН), письменником і 

кінодіячем П. Устіновим (Великобританія), 

кіноактором М. Мастрояні (Італія), ге не-

рал-майором у відставці Г. Бастіаном (ФРН), 

головою ради директорів «Пепсіко, ІНК» 

Д. Кендаллом (США), президентом об’єд-

нан ня промислово-торгових палат ФРН 

О. Вольф фон Амеронгеном, ученим О. Ната-

ном (Данія) та іншими учасниками форуму.

З гостями також відбулися розмови 

А.А. Громико, Є.К. Лигачова, М.І. Рижкова, 

Е.А. Шеварднадзе, О.М. Яковлєва, А.Ф. Доб-

риніна, В.А. Медведєва.

Прийом пройшов в атмосфері друже-

любності, невимушеності і відвертості».

Проблема «перебудови» не сходила з 

сторінок газет. Вона набула характеру зви-

чайної «кампанії» — розроблялися захо-

ди, готувалися звіти і т. д. Тут я нагадаю 

тільки 1988 рік — 1000-ліття з дня прий-

няття християнства в Київській Русі. Цей 

ювілей сприяв відродженню істо рич ної па-

м’яті українського народу. Ідеї «шес ти де-

сятників» набували все більшої по пу ляр-

ності в УРСР.

1990—1991 роки

У кінці 1989 і на початку 1990 років роз-

бурхалося море виборчої компанії до Вер-

ховної Ради УРСР. Ще існував радян ський 

режим, ще трудно пробивалися паростки 

нового, але... вже запахло грозою. Кому-

ністичні лозунги ставали все менше попу-

ляр ними. Мітингова демократія набирала 

все більшої сили. Йшло висування канди-
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датів у народні депутати УРСР. Цей про-

цес не оминув і ГАО. Серед найзаядлі-

ших «критиканів» всіх і вся були Адам 

Юхимук (після скандалу в АН УРСР пе ре-

ведений на роботу в ГАО), Леонід Шуль-

ман, Олександр Мороженко та інші. Діс-

тавалося і мені як директорові ГАО і 

«людині системи», як мене характеризу-

вав Л. Шульман. У цьому була доля прав-

ди — я старався використати цю систему 

як тільки міг для розбудови ГАО. Нічого 

гріха таїти, і академіком я можливо не 

став би, не будучи «людиною системи». 

Я добре знав долі тих, хто не йшов у ногу 

з системою, бо ще в 1960 роки чув про 

І. Світлич ного, І. Драча, І. Дзюбу та інших 

«шестидесятників». Мене в ті часи ряту-

вало те, що я був представником точних 

«де політизованих» наук. 

Тому коли в ГАО висунули кандидата-

ми в депутати Л. Шульмана і А. Юхиму-

ка, я вирішив також балотуватися по Го-

лосіївському виборчому округу. Відверто 

кажучи, я переоцінив свій вплив на ко-

лектив ГАО і не підготувався до цієї спра-

ви. Мені здавалося, що всі знають, що прак-

тично може зробити Шульман чи Юхи мук 

і що зробив чи роблю я і цього достатньо. 

Збори в ГАО проходили бурхливо, в два 

тури. В результаті я програв — кандида-

том в народні депутати був обраний А. 

Юхимук. Тепер, коли я пишу ці рядки, я 

зовсім по-іншому оцінюю цю передви-

борну суєту. А тоді... Мені було боляче 

усвідомлювати, що мене, котрий так бага-

то (здавалося мені!) зробив для ГАО, ко-

лектив не підтримав. Це був гіркий, але 

корисний урок.

Напевно, про цю справу дізналися мої 

колеги з Київського відділення ВАГО і 

ви рішили висунути мене кандидатом в 

де путати по Артемівському виборчому 

ок ругу м. Києва. Після декотрих вагань, 

я дав згоду та оформив відповідні доку-

менти.

Після реєстрації я дізнався, що нас ви-

явилося більше 10 на одне місце. Серед 

кандидатів були такі відомі прізвища у 

рухівських колах як Лариса Скорик, Дмит-

ро Поїзд та інші.

Я віднісся до справи виборів скоріше як 

науковець, а не як політик, який прагне, 

щоб його обрали. Мені було вкрай важли-

во відчути дух часу, зрозуміти настрої лю-

дей і самому визначитися в цей історич-

ний момент. Моє звернення до виборців 

відображало ці мої почуття.

ЗВЕРНЕННЯ
кандидата у народні депутати 

Української РСР по артемівському 
виборчому округу № 1 м. Києва

ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Свой выбор в жизни я сделал давно и он не 

зависит от избирательных кампаний. Это 

изучение Вселенной и ее взаимосвязанной 

частицы — планеты Земля.

И все же сейчас, когда наше общество 

вошло в критическую фазу развития, а по-

литический климат играет немаловажную 

роль в признании приоритета общечелове-

ческих ценностей, я не могу стоять в сто-

роне от происходящих событий.

Меня беспокоит:
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— дестабилизация курса на перестрой-

ку и распространение различных форм эк-

стре мизма в нашей стране;

— преобладание субъективно-эмо цио наль-

ного, а не научного управления страной и 

республикой;

— возрастание экологической ка та стро фы 

в планетарном и региональном масштабах.

Если я буду избран депутатом, я прило-

жу все свои силы, знание и опыт для исправ-

ления сложившегося положения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

МОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ:

1. Народный депутат — это профессия. 

Он избирается народом, выступает от име ни 

народа и исполняет его и только его волю.

2. Думать, прежде чем разрушать. Не 

разрушать, пока неясно, что строить.

3. Не ждать, а работать.

4. Бедность — худшее из рабств. За чер-

той бедности нет свободы.

5. У общества, лишившего себя идеалов, 

нет будущего.

МОЯ ПОЗИЦИЯ ПО НЕКОТОРЫМ 

ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ:

1. Истоки наших нынешних бед — в дли-

тельном насильном навязывании народу аб-

страктных принципов и идей, далеких от 

человеческой природы и нравственности, в 

отчуждении народа от власти и собствен-

ности.

2. Перестройка — это наш исторический 

шанс эволюционного (парламентского) об-

новления политической, социальной и эко-

номической структуры общества.

3. Цивилизованное общество невозмож-

но без развития духовного, научного и на-

учно-технического потенциала. Любому 

социальному эксперименту должно пред ше-

ствовать тщательное научное обоснование 

и экспертиза.

4. Национальные конфликты — это стрем-

ление к восстановлению исторической спра-

ведливости в судьбах многих народов на фо-

не экономического и социального неблаго-

получия.

Я ВЫСТУПАЮ ЗА:

— первоочередное принятие декларации 

о государственном и экономическом суве-

ренитете Украинской ССР как правовом 

фундаменте новой истинно демократичес-

кой федерации;

— коренное изменение ныне действую щей 

Конституции УССР (без шестой или ей по-

добных статей);

— полновластие Советов всех уровней (без 

оговорок и ссылок на партийную власть);

— приведение республиканского законо-

дательства в соответствие с нормами меж-

дународного права (без ограничения страны 

и места проживания);

— создание и развитие общественных и 

политических структур, отстаивающих об-

щечеловеческие принципы и ценности (без 

препятствий в регистрации в установлен-

ном порядке);

— национальное возрождение украинской 

культуры и культур других народов, прожи-

вающих в Украине (без притеснений какой-

либо из них);

— полную свободу предпринимательства, 

ограниченную только Уголовным кодексом и 

налоговой системой (безотносительно от 

форм хозяйствования);



206

НА ГРОМАДСЬКІЙ НИВІ

— создание в Украине новых наукоемких 

производств и реконструкцию существую-

щих на основе ресурсосберегающих эко ло ги-

чески чистых технологий (без превышения 

технической нагрузкой критического уровня);

— создание системы экологического конт-

роля среды обитания с помощью наземных и 

космических средств (без ограничений на 

экологическую информацию);

— ликвидацию всех преимуществ и льгот 

(единственная льгота — оплата по труду) 

и повышение размеров минимальных зарп-

лат, стипендий и пенсий в зависимости от 

индекса цен (несмотря на экономические 

трудности);

— преимущественное развитие фун да-

мен тальных исследований в Академии наук 

УССР и их целевое финансирование (равно 

как и культуры, и здравоохранения) из бю-

джета республики (без вмешательства  ве-

домств в деятельность АН УССР).

Все остальные пункты моей программы — 
это наказы моих избирателей, которые пря-
мо или косвенно относятся к сфере моих 
профессиональных интересов.

4 березня 1990 року відбулися перші 

«справжні» вибори до Верховної Ради УРСР.

Як і слід було очікувати, вибори я про-

грав, але був мій і «виграш» завдяки:

— зустрічі з виборцями в КВІРТУ, Ви-

щий партійній школі, та інших установах 

м. Києва;

— спілкуванню з новим поколінням ук-

раїнських політиків, які рішуче рвалися 

до влади;

— поступовому розумінні того, що від-

бувається у нашому суспільстві.

Я навіть був приємно здивований, що 

практично не займаючись агітацією, я ви-

явився за кількістю поданих за мене голо-

сів десь посередині списку кандидатів у 

народні депутати України по Арте мівс ь-

ко му виборчому округу № 1... Пізніше я 

не раз зустрічався з Ларисою Скорик яка 

стала народним депутатом від цього ок-

ругу, і згадував передвиборні баталії по-

чатку 90-х років. Сьогодні, коли я пишу ці 

рядки, «згасла зоря» Л. Скорик, як полі-

тика, а всі ці події сприймаються з пози-

цій перехідного історичного періоду жит-

тя СРСР. Це були перші розкати майбут-

ньої «помаранчевої» революції.

Після виборів до ВР УРСР події на сус-

пільному та державному рівнях в Україні 

починають розгортатися дуже швидко:

16 липня 1990 року. Верховна Рада УРСР 

прийняла Декларацію про державний су-

веренітет України. Набирає сили рух за 

не залежну Українську державу. Ство рю-

ють ся нові державні та громадські органі-

зації. При АН УРСР засновано Комітет 

нау ки і культури для зв’язків з українця-

ми за кордоном (КНК). Як голова КНК 

ра зом з колегами з України та поза її ме-

жа ми я почав активну діяльність, підсум-

ки якої подано в книзі «Наука і культура 

Ук раїни: долаючи кордони». 

27 травня — 8 червня 1991 року. Україна 

як член ООН стала незалежним від СРСР 

членом Комітету ООН з мирного викорис-

тання космічного простору. МЗС УРСР 

мене було призначено головою україн-

ської делегації на засіданні цього комі-

те ту, яке проходило 27 травня — 8 черв-

ня 1991 року в м. Грац, Австрія. 
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19 серпня 1991 року. Під час перебу-

вання в Австрії (з’їзд Міжнародного союзу 

гео дезії та геофізики) я дізнався про пе ре-

ворот у Москві та прихід до влади ГКЧП. 

Повернувшись до Києва, відчув всю дра-

матичність ситуації. Намагався її зрозу-

міти, ще сподіваючись на можливість по-

ступової еволюційної зміни в СРСР та 

мож ливість рядових членів партії впли-

нути на хід подій. Тому 20 серпня розпо-

всюдив свою заяву до партійних органів, 

в якій зокрема було сказано:

«Події останніх днів переконали мене в 

тому, що в центральних органах КПРС діє 

багато злочинних, нечесних та користолю-

бивих людей — прибічників тоталітарної 

системи управління державою. Моя совість 

не дозволяє мені підтримувати ні морально, 

ні матеріально ці органи. Тому пропоную в 

знак протесту проти дій центральних орга-

нів партії в період антиконституційного 

перевороту провести збори парторганіза-

ції, на яких:

а) осудити дії секретаріату ЦК КПРС 

під час перевороту;

б) виказати недовір’я керівництву ЦК КПУ 

за непринципові та нерішучі дії під час пе-

ревороту;

в) домагатися створення незалежної від 

КПРС Комуністичної партії України;

г) припинити виплату членських внесків 

до керівних органів партії;

д) домагатися партійного розслідування 

дій керівних органів партії, партійної преси 

під час перевороту;

е) закликати всіх комуністів ГАО АН УРСР 

до активної роботи заради побудови нашої 

демократичної держави та розвит ку науки».

А вже 23 серпня 1991 року в знак про-

тесту проти дій центральних органів пар-

тії в період перевороту я припинив своє 

членство в КПРС.

24 серпня 1991 року. Україна розпочи-

нає новий відлік своєї історії і стає неза-

лежною суверенною державою. Це була 

надзвичайно радісна (і разом з тим три-

вожна) подія для багатьох людей, які ро-

ками мріяли про незалежність української 

держави. Особлива роль у всьому тому, 

що відбулося та продовжувало відбува-

тися, належала українській інтелігенції, 

зокрема «шестидесятникам».

14—15 вересня 1991 року. Відбувся пер-

ший форум інтелігенції України під го-

ловуванням О. Гончара та І. Драча. Я мав 

честь бути його учасником та виступати 

на ньому. Відчувався дух змін у суспіль-

ному житті України.

У 1990 роки за ініціативи вченого-фі-

лософа Мирослава Поповича на телеба-

ченні проходила цікава українознавча прог-

рама «Свічадо», в якій я регулярно брав 

участь. У моєму архіві і досі зберігаються 

численні листи від слухачів цієї прог ра-

ми (з подяками, критикою та пропозиція-

ми). Дещо пізніше Мирослав Попович 

сформулював три принципи, які повинні 

бути «святими» для нас, нині сущих:

перший — суверенітет та незалежність 

Ук раїни;

другий — демократія;

третій — соціально-орієнтована політич-

на влада в умовах ринкової економіки.

1 грудня 1991 року. Відбувся перший Все-

український референдум з одним іс то рич-

ним запитанням: «Чи підтверджу єте Ви Акт 
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проголошення незалежності Украї ни, прий-

нятий Верховною Радою України 24 серп-

ня 1991 р.?» У голосуванні взяло участь 

84,18 відсотків від загальної кількості вклю-

чених до списків. «Так, підтверджую» — 

проголосувало 90,32 відсотка від числа 

тих, хто взяв участь у голосуванні.

Відбулися також вибори Президента 

Ук раїни. До виборчого бюлетеня включе-

но 6 кандидатів (Б. Гриньов, Л. Кравчук, 

Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, В. Чор-

новіл, І. Юхновський). Президентом Ук-

раїни було обрано Леоніда Макаровича 

Кравчука (61,59 відсотів від числа тих, 

хто взяв участь у голосуванні) — колиш-

нього партійного функціонера, якому до-

во дилося воювати з «шестидесятниками».

Але треба визнати, що йому — першому 

Президенту України Л.М. Кравчуку — 

належить визначальна роль у дезінтегра-

ції СРСР, створенні Співдружності Не-

залежних Держав (СНД) та здійсненні 

перших кроків у формуванні незалежної 

держави — України.

1992 — і донині 

Відшуміло багато неординарних подій в 

історії СНД та України, зокрема по-різ-

ному експерти оцінюють сьогодні ці пер-

ші роки нашої незалежності, а також другі 

президентські перегони 1994 ро ку, істо-

ричні події 2004—2005 та 2013—2014 ро-

ків. Напевне, цей шлях необхідно було 

пройти, щоб вижити та зміцніти. Сьогод-

ні виявилося, що найбільшою загрозою 

для України є неефективність та корупція 

влади, цинізм та споживацтво більшості 

членів нашого суспільства. Витримати і 

«не продатися»» у ситуації, що склалася в 

Україні (особливо за часів президентства 

В.Ф. Януковича) було дуже важко. Але 

терпіння народу увірвалося…і відбувся 

Майдан — друге народження України.

Усі ці роки я намагався зробити щось 

корисне  для України, для Академії наук 

та ГАО зокрема. Чи вдавалося це мені — 

судити вам. Моїм кредо було і залишаєть-

ся: «Неможливе нині завдяки наполегли-

вій системній праці стає можливим завт-

ра». І багато що стало можливим завдяки 

моїм ініціативам. 

Виступ на відкритті конкурсу науково-попу ляр-

них статей, м. Київ, 2005 р.
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А працювати приходилося і приходи-

ться у складних умовах масового ідеоло-

гічного наступу на Українську державу (і 

зовнішнього, і внутрішнього), фінансо-

во-економічних обмежень, воєнної аг-

ресії і т. ін.

м. Київ, 2013 р.

Шановні члени Комітету!
Шановні колеги!

Зважаючи на обмаль часу, я передаю 

текст мого виступу «Стан та перспек ти-

ви науково-видавничої діяльності» В.П. Се-

миноженку та Л.М. Гриневич. Якщо зали-

шиться одна—дві хвилини, то я прокомен-

тую це питання. А зараз хочу зробити два 

загальних зауваження:

1. У держави, в якій немає поваги до дум-

ки колективу науковців, до пропозицій гро-

мадських наукових організацій і навіть до 

рішень Комітету ВР з питань науки та 

освіти, немає майбутнього ні для розвитку 

науки, ні для прогресу суспільства.

Про це я заявляю у зв’язку з рішенням 

Уряду України за пропозицією МОНмо лодь-

спорту України підпорядкувати Кримську 

астрофізичну обсерваторію (КрАО) — одну 

з найбільших обсерваторій Європи — Київ-

ському національному університету Украї-

ни імені Тараса Шевченка (КНУ). Все це 

від булося всупереч волі колективу КрАО, з 

незгодою з цим рішенням астрономічної спіль-

ноти України, Росії та інших країн світу.

Я вчора на цю тему мав розмову з мініс-

тром Д.В. Табачником… Розмовою це важ-

ко назвати, оскільки міністра неправил ь-

но інформували щодо бажання колективу 

КрАО перейти до КНУ. На мою пропозицію 

перевести КрАО до НАН України прозву-

чала досить дивна відповідь щодо скромних 

можливостей НАН України і значний по-

тенціал КНУ. Мене дивує і позиція КНУ, 

який, до речі, не надав реальної підтримки 

розвитку своїй обсерваторії (АО КНУ), а 

береться за масштабну справу.

2. Волею долі мені разом з присутнім 

В.Г. Кременем прийшлося займатися про-

блемами науки на загальнодержавному рівні 

у 2000—2001 рр. Готуючись до сьогодніш-

ньої зустрічі, я переглянув архів тих років і 

знайшов два документи:

• Проект доповіді Президента України на 

сесії ВР України «Науково-технічний по-

тенціал України».

• Стаття, написана мною разом з Б. Ма-

ліцким та С. Бубликом про трансформа-

цію наукової сфери України у 1990 роках 

минулого століття.

Я передаю ці матеріали Вам, Ліліє Ми-

хайлівно, і відверто заявляю, що зараз у н/т 

сфері України все стало набагато гірше.

Виступ на засіданні Комітету Верховної Ради 

Ук раїни з питань науки і освіти, м. Київ, 2013 р.
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Тепер щодо основної теми мого виступу, 

то суть її така — нам необхідно входити у 

науковометричні бази світу зі своїми публі-

каціями, підвищувати їх рівень та домог-

тися сприяння держави у цій діяльності. 

Наприклад, сьогодні в НАН України вида-

ється біля 90 наукових журналів, близько 

30 з них видаються або перевидаються ан-

глійською мовою та більшість з них має 

імпакт-фактор. Звичайно, це ще не так 

багато, як хотілося б. Але якщо взяти пері-

одичні видання МОН (та університетів), 

то у деяких з них  рівень досить низький, а 

імпакт-фактор мають 1 чи 2 з декількох 

сотень таких видань. Є над чим працювати 

всім нам разом, щоб бути достойно пред-

ставленими у цьому конкурентному науко-

вому світі.

Я намагався допомагати новому поко-

лінню українців, які народилися вже в ро-

ки незалежності і позбавлені того «комп-

лексу меншовартості», властивого поко-

лінню людей радянського періоду, беручи 

участь в роботі Малої академії наук та ін-

ших освітянських організаціях.

Мушу визнати, що на моїй громадській 

ниві були і невдатні епізоди. Серед них і 

намагання у 2005—2006 рр: переконати 

Президента України В.А. Ющенка у не-

обхідності реформи наукової галузі Ук-

раїни (була підготовлена відповідна Кон-

цепція, але РНБО її не схвалила), вплину-

ти на позицію прем’єр-міністра України 

Ю.В. Тимошенко як її офіційного рад ника в 

сфері інновацій (але вийшло навпаки — 

робота технопарків була загальмована).

І. Гук (Австрія) та Я. Яцків під час зустрічі зі школярами, м. Галич, 2002 р.
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У 2008 році була спроба створити «Ук-

раїнський блок» як впливову патріотич-

ну політичну силу, яка б об’єднала всіх 

небайдужих до долі країни і нації, відно-

вила в суспільстві авторитет державни-

цьких сил і стала провідною силою в здо-

бутті реального суверенітету Української 

держави. Серед лідерів Блоку були відомі 

державні та громадські діячі — С. Хма-

ра, Ю. Шухевич, В. Василенко та ін. Не 

вийшло…

А потреба у єднанні всіх патріотичних 

сил в Україні досі існує. На цьому шляху 

особливу роль має відігравати інтеліген-

ція, в т. ч. і наукова.

І все таки я хочу завершити цей розділ 

книги на позитивній ноті. Сьогодні Ук-

раїна, як ніколи, в умовах зовнішньої за-

грози намагається об’єднатися. На наших 

очах народжується справжня українська на-

ція. Влада та спільнота в цілому прагнуть 

дати відсіч зовнішній агресії, здійснити 

реформи та стати повноправним членом 

Європейського співтовариства. 

Сподіваюся, що на цьо му шляху ще 

буде і для мене робота.
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В
першій частині цієї книги я вже коротко представив історію ро ду 

Мандичів—Яцківих (у Західній Україні було прийнято писати через 

букву «о» — Яцкових). Більшість старшого покоління цього роду ві-

дійшло у Вічність. Я часто згадую їх добрим словом. Вони жили і важ-

ко працювали у складні часи XIX та XX століть, а все ж зберегли сі-

мейні традиції та любов до рідного краю.

ПЕРШЕ КОЛО — МАНДИЧІ ТА ЯЦКІВИ СТАРШІ

Моя бабуся, Ганна (Анна) Мандич (з роду Росоловських), народилася 

у 1880 році, а померла у 1958 році. Я її пам’ятаю вже старенькою, десь 

1942 року під час німецької окупації. Оскільки мій дід, Микола Ман-

дич, помер у США (м. Рочестер) десь у 1930-і роки, то весь тягар під-

тримки сімейного життя дістався бабусі. У сім’ї Мандичів було три 

дочки та один син. Сім’я мала декілька моргів землі та невелике гос-

подарство. Як мені тоді здавалося, авторитет бабусі Анни був безза-

перечний.

Моя мама, Агафія Миколаївна Яцків (Мандич) (1909—1975), — одна  

з трьох дочок сім’ї Мандичів—Росоловських. В с. Данильче її зва-

ли Гаською і казали, що вона була найвродливішою та найдобрі-

шою серед членів цього роду. Гаська гарно співала та брала участь у 

різ них громадських заходах цього прикарпатського краю. Вийшов ши 

заміж за юнака з великої (та багатої за мірками того часу) родини 

Яцківих з с. Жовчів, Агафія напружено працювала на своїй, а потім 

У РОДИННОМУ КОЛІ
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Посвідчення особи 

(Kennkarte) Анни 

Ман дич

на колгоспній ниві, всі домашні турботи 

лягали на плечі бабусі Анни, в т.ч. і вихо-

вання внуків.

Мій батько, Степан Пилипович Яцків 

(1906—1984), генетично наслідуючи пове-

дінку свого батька (а мого діда Пилипа), 

був надзвичайно трудолюбивою, малоко-

мунікабельною та досить суровою за ха-

рактером людиною. Він майже ніколи не 

хвалив нас з Орестом (моїм старшим бра-

том), я не бачив його зі сльозами на очах. 

Але мама колись казала мені, що коли по-

мер їх перший син Остап, батько сховався 

у стайні і дуже плакав. Про смерть матері 

та батька я вже згадував раніше. Ми з Ан-

ною проводжали їх в останню дорогу у 

Вічність. Після похорону ма ми я отримав 

від батька зворушливу записку з батьків-

ською турботою про внука Діму.  

Батьки поховані на цвинтарі в с. Да-

нильче, могилу яких я намагаюся щороку 

відвідувати.

Пишу ці рядки і думаю, чи будуть цю 

могилу відвідувати наші внуки та правну-

ки? Стиль сучасного життя вносить свої 

корективи у поведінку молодого поколін-

ня, і традиції швидко забуваються.

ДРУГЕ КОЛО — МОЇ БРАТИ ТА СЕСТРИ

Брати Остап та Орест Яцківи

Остап помер у молодому віці під час епі-

демії дифтерії і похований на цвинтарі в 

с. Данильче.
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Орест Яцків — випускник ЛПІ з батьками, 

с. Данильче, 1957 р. Могила батьків у с. Данильче
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Орест, мій старший брат, народився у 

1936 році вже після смерті Остапа. На від-

міну від мене, з юнацьких років Орест був 

високим та струнким юнаком, слухняним 

та працьовитим, більше наслідуючи риси 

родини Мандичів. Я вже згадував раніше 

про студентські роки Ореста.

Після закінчення Львівської політехні-

ки він працював у м. Пензі (до речі, здій-

снював проектування деяких конструкцій 

для космодрому «Байконур»), а потім че-

рез сімейні обставини переїхав у м. При-

луки Чернігівської області і працював в 

КБ пожежних машин спецпризначення. 

Орест прожив недовге, але досить насиче-

не життя, раптово помер у 1983 році (за 

обставин, які досі не можу забути). Орест 

похований на цвинтарі в м. Прилуки.

У родині Мандичів—Яцківих була гар-

на традиція зустрічатися на свята («праз-

ники») та обговорювати всі поточні про-

блеми. Батько, як правило, в ці дні добре 

випивав, мама переживала, сварилася, але 

з року в рік все повторювалося...

У студентські роки я почав займатися 

фотографією і в цій книзі подаю декілька 

таких «любительських» фотокарток

Чимало з роду Мандичів—Яцківих ще й  

досі живуть і працюють на Прикарпатті та 

зберігають пам’ять про цю колись велику 

та шановану родину.

Сестри

Оскільки рідних сестер у мене не було, то 

близькими для мене стали двоюрідні се-

стри Оксана Поперека (Яцків), Катерина 

Юрків та Ганна Бойко (Горішна). 

Ганна (Ганя) Горішна була і досі зали-

шається тією особою, з якою асоціюється 

у мене рід Мандичів (її мати була рідною 

сестрою моєї матері). 

Ми з дитинства і до сьогодні радо зу-

стрічаємося.

Катерина (Катруся) Юрків — найстар-

ша з чотирьох дочок рідної сестри мого 

батька Ярослави (Славки) та Володими-

ра Юрківих. Катерина добре вчилася, от-

римала вищу освіту та довгий час була 

вчи телькою математики у Жовчівській 

Біля могили Ореста засмучена його дружина 

Ні на Яцків
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Степан, Агафія, Орест, 

Дмитро Яц ківи; 

Богдан Сана гур ський, 

Ми хайло Мандич, 

Іван Горішний, 

с. Да нильче, 1957 р.

З любимою сестричкою Ганею, с. Данильче, 

1955 р.

Ганна Бойко з чоловіком Степаном, с. Данильче, 

2004 р.

◄
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се редній школі. Зараз вийшла на пенсію 

та зберігає рідну батьківську оселю (для 

мене це знакове місце, бо тут під час ні-

мецької окупації знаходилася польова 

кухня і я, за дорученням якогось коман-

дира, що мешкав у нашому домі, ходив 

туди за їжею для нього).

Катерина Юрків добре знає історію с. 

Данильче та с. Жовчів і допомагала авто-

рам книг про ці села об’єктивно висвіт-

лювати події давно минулих літ.

Оксана Поперека (Яцків) — представ-

ниця (на жаль, остання у першому поко-

лінні) великої родини двох родів Яцківих 

(одного і того ж прізвища, але не по в’я-

заних близькими родинними узами). Її 

мати, Софія Яцків, — рідна сестра мого 

батька Степана.

Оксана разом з її чоловіком Михайлом 

Поперекою — випускником Львівської 

по літехніки, визнаним знавцем хімічної 

промисловості та будівельних матеріалів— 

Анна та Ярослав 

Яцківи з родиною 

Ганни та Степана 

Бойко, с. Данильче, 

2001 р.

Дачні етюди — Попереки, Яцківи та 

В.С. Кислюк, с. Рожни, 2002 р.



221

СЛОВО ПРО РІДНИХ ТА ДРУЗІВ

Анна та Ярослав Яцківи з Ігорем Гуком та подружжям Данилейченків під час відвідування Лі те-

ратурно-меморіального музею Богдана Лепкого, м. Бережани, 2001 р.

проживала та вчителювала на Донеччині. 

З цією надзвичайно гостинною сім’єю я 

познайомився десь у 1960 роки, відвідавши 

їх у м. Слов’янську. Потім ще за радян-

ських часів, коли Михайла призначили на 

посаду заступника міністра Міністерства 

будівельних матеріалів УРСР, сім’я Попе-

реків (Михайло, Оксана та їх дві доньки 

Світлана та Галина) перебралася до Киє-

ва. З того часу і до сьогоднішнього дня ми 

часто зустрічаємося, отримуючи задово-

лення від спілкування, спільних подоро-

жей та праці на дачному господарстві по-

близу с. Рожни, Київської області. 

Поїздка до рідного села — завжди була 

великою подією для нас з Анною та на-

ших друзів. Деколи ми її використовува-

ли, щоб відвідати історичні міста цього 

краю — Почаїв, Бережани, Галич та ін.

ТРЕТЄ КОЛО — ДІМА ТА КОЛОМІЙЦІ

Як я вже згадував раніше, від 1966 року 

наша сім’я мешкала у м. Києві — спочат-

ку по вул. Хотівська дорога (зараз вул. 

Метрологічна), а потім від 1974 до 1988 

року по вул. Анрі Барбюса. Тут поблизу 

була школа, до якої ходив Діма, та Рес-

публіканський стадіон, куди ми з Дімою 

ходили на зарядку.

Якось дуже швидко для мене промай-

нули ці роки. Досі у пам’яті збереглися 

епізоди спілкування з нашим сусідою — 
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Коломійці — 

Михайло, Тетяна та 

Євдокія, м. Київ 

Весільне фото 

Тетяни та Дмитра 

Яцківих, м. Київ 

1985 р.
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Трирічна Ганнуся з мамою та батьком, м. Київ, 

1990 р. 

Володимиром Євгеновичем Патоном — 

надзвичайно колоритною особою та ве-

ликим цінителем полювання (з його лю-

бимою собакою пойнтером Беною). Діма 

так полюбив цю собаку, що незабаром (та-

ємно від мене) у нашому домі з’явилася 

спанієль Аза. Мені Анна з Дімою обіця-

ли, що візьмуть всю турботу з собакою на 

себе… А в результаті сталося так, що я 

більшість вільного свого часу проводив з 

Азою на стадіоні. З часом з’явилася проб-

лема, куди дівати потомство Азочки (я лю-

бив розказувати, як ми організовували їй 

кавалера і чим це закінчилося — поки я 

бігав за чимось до квартири, якийсь «дво-

ровий рицар» зробив свою справу…). По-

томство дарували друзям та колегам — 

Кондратюкам, Ємцям та ін.

Діма поступив та у 1985 році закінчив 

фі зичний факультет Київського держа в-

но го університету ім. Т.Г. Шевченка. У сту-

дент ські роки захопився туризмом, де 

познайомився зі своєю майбутньою дру-

жи ною Тетяною Коломієць. Її батько, Ми-

хайло Данилович Коломієць, походив з 

ро ду Ко ломійців із с. Устивиця Велико-Бо -

га чан ського р-ну. Її мати, Євдокія Іванів-

на Коломієць (Лутай), була його земляч-

кою. Михайло Данилович був військовим 

вертолітником, а його дружина — вірною 

йому помічницею у всьому та всюди.

Дуже вже кортіло молодятам — Дмитру 

та Тетяні — одружитися у 1985 році, але 

змушені були почекати, поки ми з Анною 

не познайомимося з батьками Тетяни і не 

попросимо руки їх доньки. Так ми вперше 

відвідали с. Устивиця, де познайомилися 

з родиною Коломійців, стали близькими 

друзями (я люблю розповідати, як прохо-

дили ці заручини). Потім було весілля…

Були сімейні радощі та хвилювання — 

народження Ганнусі у 1987 р. та Оленки у 

1990 р. Дівчата росли, дорослішали, раді-

ли зустрічам з дідами та бабусями.

Так вже сталося на цьому світі, що з 

ближнього чоловічого оточення родини 

Яц ківих (Коломійців), крім Олександра 

Ми хайловича Коломійця, сина Євдокії 

Іва нів ни, мені випала честь (та і обов’я-

зок) опікуватися жіночою половиною цьо-

го роду.
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Онучки з бабусями 

та дідусем на дачі 

в с. Рож ни, 1996 р.

Оленка та Ганнуся з 

батьками та бабусею 

Анною на святі пер-

шого дзвоника у Ліцеї 

КПІ, м. Київ, 2001 р.



225

СЛОВО ПРО РІДНИХ ТА ДРУЗІВ

У жіночому «полоні» 

м. Київ, 2010 р.

Весільне фото Ганнусі та Олексія Данілових, м. Київ, 2010 р.
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Оленка — випуск ниця НТУУ «КПІ» (з мамою 

та сес трою), м. Київ, 2014 р.

У 2010 році Ганнуся вже одружилася з 

Олексієм Даніловим і стала Даніловою.

А Оленка після закінчення НТУУ «КПІ»  

вже готова до нового життя.

ЧЕТВЕРТЕ КОЛО — 
БЛИЗЬКІ РОДИЧІ

Це дуже широке коло. Але є серед його 

представників цікаві особистості.

Вже більше 15 років я тісно спілкуюся 

та співпрацюю з Михайлом Падучаком — 

старшим сином Ганни Яцків (з родини стар-

шої сестри Оксани Попереки (Яцків)). Ми-

хайло Романович закінчив Іва но-Фран ків-

ський медичний інститут, пра цював на 

різних медичних посадах, у лихі часи за-

робляв на хліб по різних «заграницях», а 

зараз — головний лікар санаторію «Чер-

че», до послуг якого мене завела моя хво-

роба ніг. 

Спілкуюся з Михайлом, бо він щира від 

природи людина, добрий гос подарник та 

сім’янин. Разом з дружиною Надією Па-

дучак (Шеремета) вони виховують тепер 

уже велику родину — два си ни (Роман та 

Богдан), їх діти (у Романа — Софійка та 

Михась, у Богдана — Мар гаритка та На-

дійка).

Тут, у родині Падучаків, я часто буваю. 

Ось і недавно повернувся після чудової 

зустрічі з цією великою родиною, спов-

не ною поваги до традицій України — у 

всьому, навіть у іменах онуків. Тепер уже 

в їх другому колі є маленькі Надія Богда-

нівна (як бабуся) та Михайло Романович 

(як дідусь).

Співпрацюю з Михайлом Падучаком на 

громадській ниві, зокрема, як я вже згаду-

вав, над проектом відбудови віли «Богда-

нівна». Чи зможемо його реалізувати?

Я з приємністю пишу ці рядки і бажаю 

цій славній родині всіляких гараздів.

НАШОГО ЦВІТУ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Почну з родини Ігнатенко—Яцків.

Ніна Яцків (Ігнатенко) проживає у 

м. При луки. Ми майже сусіди (на відста-

ні близько 100 км), тому часто зустрічає-

мося, спілкуємося та допомагаємо один 

одному.

Дочка Ні ни та Ореста Яцківих — Ок-

сана Мацане (Яцків), громадянка Латвії, 

проживає разом з родиною (чоловік — 

Вітя, діти — Вла дислав та Аня, внучки — 

Ванесса та Віолетта) у м. Ризі. Тут Оксана 

залиши ла ся після закінчення Ризького ін-

с титуту інженерів цивільної авіації. Отже, 
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Велика родина 

Падучаків (в центрі — 

глава сімейства 

Ми хайло)

У Ніни Яцків — юві-

лей, (зліва направо: 

Оксана Мацане, 

Юрій Ігнатенко, 

Ніна та Анна Яцківи, 

Оксана Поперека 

та я), м. Прилуки, 

1995 р.
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Ігор Яцків — мій племінник та віднедавна 

помічник в будівельних справах

А це — мої улюблені жінки Ніна Яцків та 

Ок сана Мацане, м. Прилуки, 2004 р.

Тетяна, Дмитро та я 

з великою родиною  

Бой ків та Горішних, 

с. Данильче, 1997 р.
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це вже українсько-латвійська гілка нашо-

го роду.

Брат Ніни, Юрій Іг натенко, жив та пра-

цював у Ростові-на-Дону. Помер у 1998 

ро ці. Там залишилися нащадки роду Іг на-

тен ків. 

Ігор Орестович Яцків, 1963 року наро-

дження, продовжувач роду Ігнатенкових 

(Яцківих) — високий, здоровий та кра си-

вий мужчина (на жаль, як ліквідатор Чор-

нобильської аварії має проблеми зі здо-

ров’ям). Але це не завадило йому мати 

дві дружини та дітей. Перша дружина 

Ігоря, Світлана Яцків, — успішна бізнес-

леді, разом з дочкою проживає у Санкт-

Петербурзі.

Тепер декілька слів про родину Го ріш-

них—Бойко.

Я вже згадував раніше про батьків Ган-

ни Бойко, у яких було три доньки — Ма-

рина (вже покійна), Ольга  та Ганна. Ольга 

проживає десь на Донбасі і рідко відвідує 

рідний край. А в домі Ганни та Степана 

Бойко ми часто зустрічаємось. Їхній дім — 

для мене рідна домівка, коли я приїжджаю 

в с. Данильче.

З родини Мандичів в с. Данильче з сі-

м’єю проживає Степан Мандич — мій дво-

юрідний брат, син Михайла Мандича — 

брата моєї мами. Добрий господар та про-

довжувач роду Мандичів.

А ще є далекі родичі, розкидані долею 

по всьому світі — у Великій Британії, США 

та інших країнах. Я з ними підтримував 

тільки епізодичні зв’язки, коли бував за 

кордоном. Але родинна пам’ять тісно по-

в’язує всіх нас. Ми радіємо зустрічам і допо-

магаємо один одному в скрутну годину.

Так усе відбувається в цьому світі. Од-

ні відходять у Вічність, а інші — продов-

жують їх рід. Одні радіють у цьому житті, 

а інші — сумують за тими, кого вже немає 

з ними. 

ДРУЖИНА — АННА ЯЦКІВ 
(НАЗАРОВА)

Я пишу ці рядки 8 березня 2014 року, 

згадуючи Анну у цей чудовий весняний 

день.

Анна була і залишається у моїй пам’яті 

як унікальна особистість. Раніше я вже 

згадував про те, як ми познайомилися, як 

одружилися та дещо про те, як жили...
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Брати Назарови (другий праворуч стоїть батько 

Анни)

Маленька Анна з матір’ю та батьком, 1938 р.

Анна з подругою Галею Проваторовою 

Мама Анни Феодосія Назарова (перша ліворуч) з 

подругами 
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Анна Назарова — третій курс ХМСІ

Скажу відверто — це не було просте 

життя і навіть тоді, коли ще був з нами 

син Дмитро (Діма). Анна завжди мріяла 

про родинний затишок (мабуть, тому що 

його не було у її дитинстві): вона дру-

жина — мати, господиня у домашньому 

крузі, а я — гарант, забезпечувач цього за-

тишку. Але тут проявилися наші відмін-

ності. По-перше, я був сповнений бажань 

діяти та перемагати, добиватися якомога 

швидше успіхів у роботі, відкладаючи ро-

динний затишок на другий план. По-дру-

ге, я виховувався в україномовному, на-

ціо нально-орієнтованому середовищі, а 

Ан на — у російськомовному, радянсько-

центричному. У перші роки нашого спіль-

ного життя була палкою прихиль ницею 

цього «радянського» способу життя. Бу-

дучи вихованою на багатій російській 

культурі, Анна з через силу адаптувалася 

до нових умов (відразу зазначу, що з часом 

її погляди на навколишній світ змінюва-

лися і ставали навіть більш радикальни-

ми, ніж мої). Все це так чи інакше відо-

бражалося на нашому спільному житті. 

Водночас мушу визнати (а це після смерті 

Анни я ще більше усвідомив), що все, чого 

я в житті добився, було б неможливим без 

Анни, без  її терпіння, інтелекту та жер-

товності.

Її дитинство

Народилася Анна 26 жовтня (на другий 

день після мого паспортного дня наро-

дження) 1937 року. Її дитинство важко на-

звати щасливим. Батько Іван Назаров — 

військовий, загинув у перші роки війни 

під Ленінградом (загинули на війні і йо-

го три брати). Мати опинилася у досить 

скрутному становищі і під час війни, і у 

післявоєнний період масового голоду на 

Полтавщині. Анна не любила розповідати 

про ці часи, тому я не знаю всіх деталей 

цього періоду її життя.

Її університети

Анна завжди з радістю згадувала своїх по-

друг з 9-ї середньої школи м. Полтави 

(Віту Кравцову, Галю Проваторову та Ріту 

Соколовську), яку вони всі закінчили у 

1955 році. Перша спроба поступити на фі-

лологічний факультет Харківського держ-

університету була невдалою, тому Анна 

поступила у 1956 році до Харківського ме-
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Анна — лікар.

На звороті цієї фотокартки написано: «Самому 

дорогому в жизни человеку — моей любимой, 

дорогой мамочке от Доци, мечтающей стать 

хирургом. Мама, благослови меня и моя мечта 

исполнится!»
Весільне фото, м. Полтава, 1962 р.

дико-стоматологічного інституту. Тут во ни 

вчилися разом з Галею Прова торовою, з 

якою Анна підтримувала бли зькі дружні 

стосунки до самої смерті Галі у 2010 р.

Протягом всього життя їх спільною гор-

дістю та втіхою був Вадим Козаченко — 

син Галі, відомий естрадний співак.

Після закінчення інституту у 1961 році 

Анна почала працювати в Обласній сто-

матологічній поліклініці м. Полтави.

Я вперше зустрів Анну в домі Вікторії 

Кравцової і з того часу ми почали деколи 

зустрічатися. Як це було і чим закінчило-

ся, я вже згадував раніше.

29 липня 1962 року ми з Анною офіцій-

но одружилися і почали сімейне життя.

Її безмежна любов до сина Діми

Анна залишалася в Полтаві у своїй «шев-

ченківській» хаті (без опалення, без зруч-

ностей...), а я жив у гуртожитку АН УРСР 

в Києві. Щомісяця навідувався до Анни та 

Діми у Полтаву.

Згодом Анні необхідно було виходити 

на роботу та були проблеми зі здоров’ям 

Діми, тому ми відвезли його до бабусі Ага-

фії у с. Данильче.
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Діма з мамою... ... і татом

Бабуся Агафія з онуком, 1964 р.

Там Діма на домашніх харчах набрав 

ваги (та сил) і згодом, коли ми переїхали 

жити до Києва, став активним учасником 

нашого спільного життя.

Перші київські роки Анни

У 1966 році Анна з Дімою переїхали до 

Києва в квартиру в домі на вул. Хотівська 

дорога (зараз — Метрологічна) поблизу 

ГАО. У цьому ж домі отримали квартири 

обсерваторські сім’ї Е. Яновицького та 

С. Майора, а також Я. Бялковського (з яким 

я познайомився дещо пізніше). Згодом в 

ГАО оселилися Кондратюки та Кислюки. 

Всі ці люди були (С. Майор та В. Кислюк 
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Фотохроніка сімейного життя
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відійшли у віч ність) і залишаються наши-

ми близькими друзями та порадниками 

(див. розділ книги «У колі друзів»).

Квартира — це добре, але разом з нею 

навалилися проблеми — як купити меблі 

(в той час це було непросто, доводилося 

чекати черги), де здобувати їжу, як вла-

штувати Діму до дитячого садочка, де Анні 

знайти роботу і т.п. Поступово це якось 

владналося (не без конфліктів) і ми навіть 

знаходили час для відпочинку. 

До нас часто приєднувалася подруга 

Анни (ще зі шкільних часів) Броніслава 

Зленко, яка працювала в Києві.

Сім’я Яцківих та 

Бро ніслава Зленко 

на зи мовій 

про гу лян ці

Літня ідилія
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Її захоплення

Анна була різнобічною натурою і все ж на 

першому плані були звірі (собаки, коти 

та ін.), художня література, а згодом — ви-

шивання.

Її подорожі

Зі мною, з друзями, а інколи і самостійно 

Анна відвідувала інші міста та країни. На 

відміну від мене, до цих подій вона відно-

силася дуже серйозно і під час підготовки, 

Будуємо дачу разом 

з Азою

Улюблені «звірі»
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і в ході поїздки. Анна вела подорожні но-

татки, збирала різні сувеніри з кожної по-

дорожі. У нашому домі зберігаються всі ці 

записні книги, вони ще чекають можли-

вого їх упорядкування. Тут я наведу тільки 

коротку інформацію про ці події її (чи на-

шого) життя.

1. НДР (Берлін, Потсдам), жовтень 

1969 р.

Це була перша поїздка Анни за кордон 

(з числа тих поїздок молодих учених Ук-

раїни, які я організував по лінії Коміте-

ту молодіжних організацій УРСР при ЦК 

ЛКСМУ). З цієї поїздки Анна привезла 

фотографію скульптурного бюсту Не фер-

тіті з Державного музею Берліна, якою 

часто милувалася.

2. ЧССР (Прага), вересень 1989 р.

Анна була разом зі мною на засідан ні 

Консультативної групи космічних агентств 

світу. 

Ми працювали, а жінки розважалися.

3. Франція (Париж), квітень 1990 р.З любимими чоловіками на морі

Суперстар
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Культурна програма 

для дружин. 

Анна в Празі

Бюст Нефертіті 

з Берлінського музею Нотр Дам, Париж
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Поки я засідав на Дирекції Міжнарод-

ної служби обертання Землі, Анна любу-

валася видами Парижа та його унікальни-

ми музейними колекціями.

4. Японія (Токіо, Мідзусава, Моріока), 

квітень—травень 1991 р.

Це була фантастична (райдужна) поїзд-

ка до країни, де сходить Сонце, де живуть 

чудові люди, про яких я вже оповідав. 

Оскільки у мене тут було багато друзів та 

колег, то нас (Анну, Володимира Тарадія 

та Андрія Фінкельштейна) тут радо зустрі-

ли та пригощали.

5. Австрія (Відень), серпень 1991 р., 

жовтень 1993 р., жовтень 1999 р.

Громадяни Кале, (скульптор — О. Роден), Париж

Веселка після зливи. Моріока, Японія
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Нас зустрічають 

К. Йокояма 

з дружи ною (перший 

праворуч — Андрій 

Фінкельштейн)

Коли я працював, Анна з Андрієм та 

Володимиром милувалися Токіо Так Анна відкривала Європу
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Друге відкриття Австрії. Анна разом зі мною та 

Л. Данилейченко

Продовжувалося 

від криття Європи 

разом з І. Гуком 

(перший ліворуч) та 

його колегами

Анна вперше була у Відні разом зі мною 

під час Генеральної асам блеї МГГС (про 

цю подію я вже згадував раніше). Потім 

була ще два рази.

6. Китай (Шанхай), вересень 1992 р.

Це було моє з Анною перше знайомство 

з цією такою різноманітною (з одного бо-

ку — прекрасні старовинні будівлі, а по-

руч — трущоби) та різнобарвною країною, 

яка зараз дивує весь світ. Я не знайшов 

фотокартки Анни у Шанхаї. А про те, що 

Ан на була гостею Міжнародного сімпо-

зіуму IAU, а я працював і виступав, є свід-

чення (див. фото). 

7. Швейцарія (Цюріх, Люцерн, Берн), 

квітень—травень 1996 р.

Використовуючи моє запрошення про-

читати лекції в університетах Швейца-

рії, ми з Анною відвідали наших чудових 

друзів Людіга Отт та Олену Отт-Скоро-

пад ську.

8. Італія (Венеція), листопад 1999 р.
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Третій раз у Відні разом з групою Інституту 

експери мен таль ної онкології ім. Р.Є. Кавецького 

НАН України (в гостях у М. Припхана, сидить 

перший ліворуч)

Гостьове посвідчення Анни
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Анна з колегами в 

холодній Венеції

З Оленою Отт-Скоропадською, м. Цюріх, 1996 р. З Людвігом Оттом, м. Цюріх, 1996 р.



244

СЛОВО ПРО РІДНИХ ТА ДРУЗІВ

На робочому місці

Основне місце роботи Анни — Інститут 

онкології МОЗ України. Мені часто гово-

рили про Анну, відмічаючи  її професіона-

лізм та турботу про людей. Її поважали 

пацієнти та колеги (Л. Трушкевич, В. Про-

цик, В. Губська та ін).

Продовження буде...

Якими я скажу тобі  словами,

Що ти мені повік не одболиш.

Ліна Костенко

Так, я думав продовжити розповідь про 

Анну у родинному колі та у колі друзів. 

Але доля розпорядилася інакше. Анна ві-

дійшла у Вічність 16 січня 2014 р. А я живу 

спогадами про неї…

Анна — лікар, 2006 р.

Анна та Ярослав Яцківи, м. Київ, 2011 р.

У КОЛІ ДРУЗІВ

Хочу щиро признатися, що мені з Анною 

надзвичайно пощастило зустріти багато 

цікавих людей, які стали нашими близь-

кими друзями. Я вже згадував моїх дру-

зів студентських та аспірантських років у 

Львові та Києві, а також перших років 

життя у Полтаві.

Особливе місце у нашому з Анною сі-

мейному житті займали та досі займають 

колеги та друзі полтавсько-київського 

періоду — Славінські, Корби, Сінческу-

ли, Булацени та Голубіцькі. Серед них є 

також Інда Глаголєва — колега моїх пер-

ших наукових пошуків, щира та близька 

подруга наших з Анною радісних та сум-

них подій, натхненниця багатьох спільних 

акцій у команді «Інда Глаголєва, Алла 

Стойко (Мороз), Наташа Александрова 

та ін.». Інда — мати двох чудових дочок — 

Каті та Жені та внучок — Ніночки та Асі.
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Катя, Інда та Женя Глаголєви з А. Яцків, м. Київ Я. Яцків з І. Глаголєвою

Зустріч з ветеранами 

Полтавської гравіме-

тричної обсерваторії 

(зліва направо: І. Дич-

ко, А. Гожий, В. Сін-

ческул, В. Баленко, 

Я. Яцків, І. Богдан та 

М. Панченко), 

м. Пол тава, 1986 р.
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З Ростиславом Кондратюком

День народження 

Р. Кондратюка 

(третій праворуч).

В. Кислюк 

(другий ліворуч), 

Голосіїв, 2000 р.

Я вдячний долі, що на своєму шляху зу-

стрів Інду, радію нашим зустрічам і бажаю 

їй та її вже тепер великій сім’ї всіляких га-

раздів.

На сторінках цієї книги я часто згадую 

Ростислава Кондратюка — людину бага-

тьох чеснот, з якою йду трудовою та духо-

вною стежками вже майже 40 років. На 

трудовій стежці з Р. Кондратюком були 

особливі періоди — Терскольський, перший 

та другий Київські та, нарешті, є сьогоден-

ня, коли ми вболіваємо за долю України 

та крок за кроком наближаємося до нашо-

го фінішу у цьому такому непростому, але 

прекрасному житті.

З Р. Кондратюком та В.Тарадієм ми 

пла нуємо підготувати окрему книгу про 

Терскольський період нашого життя та 

ді яльності. Щодо Київського періоду, то 

без Ростислава Романовича (як його з по-

вагою величають) не обходиться жодна 

спра ва в ГАО як науковій установі, та Об-

серваторії як місця проживання багатьох 
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Ярослав та Ніна Бялковські, м. Київ, 2000 р. Ігор та Ольга Руденки, м. Київ, 2000 р. 

Тезій та Ніла Пятницькі, м. Київ, 2000 р.

сімей. Тут склалася також наша щира 

дружба з сім’єю Віталія Кислюка (його 

дружина Люба протягом багатьох років 

була помічником директора з господар-

ських питань). Ми, «Кондратюки — Кис-

люки — Яцківи», часто зустрічалися та 

святкували різні події державного та сі-

мейного життя.

Віталій Кис люк — випускник ЛПІ 1962 

ро  ку, доктор фізико-математичних наук, 

відомий вчений з астрометрії та селено-

дезії. Я пи шу ці рядки у дуже сумні перші 

майські дні 2014 року — 3 травня переста-

ло бити ся серце мого друга та колеги Ві-

талія Кислюка.

Так уже склалося, що впродовж декіль-

кох десятиліть нас з Анною пов’язували 

щирі та взаємоплідні відносини з деякими 

відомими в Україні родинами — Бялков-

ськими, Пятницькими та Руденками.

Ця дружба (особливо її чоловічої по-

ловини) значно підсилюється завдяки спіль-

ним уподобанням, зокрема відвідуванням 

сауни. Ось вже понад 30 років щотижня 

кожного четверга ми зустрі чає мо ся в сауні 

на одному зі спортивних об’єк тів м. Києва. 

Ми — це команда «БББ» — Банне Брат-

ство Бабича, у якого є свій статут, розпо-

діл обов’язків та розпорядок банного дій-

ства. До певної міри для ме не зустріч з 

членами «БББ» — це своєрід ний відпочи-

нок у «неформальному се ре до ви щі» та об-

мін інформацією про ак ту аль ні події.
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Оце ми ще всі разом 

зустрічаємо 2000 рік. 

Кондратюки—

Кислюки—Бульби—

Бялковські—

Пятницькі–

Руденки–Яцківи

Зустрічі завжди були 

радісними (С. Смаль, 

В. Ско робагатов, 

Я. Яцків)
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А дискусії були ціка-

вими (Т. Пятниць-

кий, Я. Яцків)

Керівники «БББ» — 

В. Скоробагатов, 

Я. Яцків 

та Я. Бялковський



250

СЛОВО ПРО РІДНИХ ТА ДРУЗІВ

Особливе місце у моєму спілкуванні з 

бізнес-елітою України займає сім’я Мол-

чанових — Романюків. Так сталося, що 

на ші спільні інтереси, які були започат-

ковані в селищі Кацивелі (Крим), пере-

росли у справжні дружні відносини.

Є у мене й інші приклади, коли від-

носини, започатковані як формальні у 

взаємозацікавлених справах, переростали 

Владислава Молчанова (Романюк), Ярослав 

Яцків та Олег Молчанов, м. Київ, 2008 р.

Я. Яцків та В. Данилейченко, 1976 р.

Ігор Гук, Анна та Ярослав Яцківи, м. Київ, 2003 р.
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Дві поважні дами — Олена Отт-Скоропадська 

та Анна Яцків, Цюрих, 1996 р

Людвиг Отт та Олена Отт-Скоропадська з Яцкі-

вими, м. Люцерн, 1996 р.

у дружні стосунки (А.Ю. Стукін, А.І. Чер-

нов та ін).

Завершуючи цей розділ, хочу ще раз на-

голосити, що мені пощастило зустріти в 

Україні та поза її межами багато справжніх 

друзів та унікальних людей. У Львові — 

сім’я Данилейченків (з Валерієм ми то-

варишуємо вже 50 років), на Терсколі — 

сім’ї Бечикуєвих та Атакуєвих, в Санкт-

Пе тер бурзі — сім’я Губанових та ін.

Я вже згадував раніше про  наші зустрічі 

з науковцями Австрії, зокрема з д-ром 

Ігорем Гуком та його колегами, які продо-

вжуються і донині.

Особливо хотілося б відзначити зустрі чі 

та дружні спілкування з пані Оленою Отт-

Скоропадською та її чоловіком Людвігом 

Отт, які почалися в Україні після проголо-

шення її незалежності. Ми з Анною були 

гостями Олени та Людвига у Швейцарії.

Ще донедавна сім’я Отт регулярно від-

відувала Київ та інші місця України, по-

в’язані з історією роду Скоропадських. 

Про все це я разом із колегами з КНК 

НАН України описав в книзі (Я.С. Яцків, 

М.Г. Железняк, І.Ю. Ізотова. Наука і куль-

тура України: долаючи кордони. — К. : 

Академперіодика, 2014. —176.; 72 с. іл.). 

◄
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