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Яко син селянина, 
вигодуваний твердим 
мужицьким хлібом, 
я почував себе до обов’язку 
віддати працю свого життя 
тому простому народові

Іван ФРАНКО
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Хочу подякувати всім тим, хто допомагав мені написати цю книгу та невтом-

но працював при підготовці її до друку.

Передусім дякую моїй онучці Олені Яцків та внучатій племінниці Оксані Га-

лелюці за комп’ютерний набір рукопису книги. Висловлюю свою щиру подяку 

співробітникам ВД «Академперіодика» НАН України, завдяки праці яких книга 

побачила світ.

У своєму житті я неодноразово переконувався в тому, що не всі витримують 

тих, хто поруч і хто може сказати правду («свою правду») у вічі. Ця книга є 

моєю подякою всім тим, хто був та є поруч зі мною, і водночас є спробою виба-

читися перед тими, кому «моя правда» могла завдати якихось прикрих пере-

живань.

Я пишу ці слова подяки 20 березня 2015 року в чудовий весняний день, який 

увійде в історію астрономічної науки як день унікального сонячного затемнення. 

Сподіваюся, що ця подія ще раз нагадає всім нам про велич світобудови та місце 

людини у Всесвіті.

А я схиляю голову перед пам’яттю про моїх батьків, котрі привели мене у цей 

світ, та славлю Всевишнього, що дав мені духовні та фізичні сили жити і пра-

цювати, не втрачати надій на світле майбутнє України.

Чарує, єднає усе навкруги

Цей промінь яскравий і подих весни.

Земля пробудилась від довгого сну,

Замріялись далі, чекають весну.

І я стрепенувся, мов зранений птах,

Що хоче злетіти, щоб там в небесах

В останнє почути знайомий мотив,

Що в серці ще дужім так раптом ожив.

Та крила злетіти уже не змогли,

Замріяні очі, чекайте весни,

І поглядом линьте в безкраю цю синь,

Не тратьте надії, не руште святинь.
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декілька причин, чому я наважився написати цю книгу. Перш за 

все — вже давно настав час систематизувати свій архів, в якому збері-

гається багато матеріалів щодо мого особистого та наукового життя. 

А основним поштовхом взятися за перо стало проведення в 1994 р. в 

м. Одесі наукової конференції, присвяченої 90-річчю з дня наро-

дження Г. Гамова — знаменитого фізика та блискучого популяриза-

тора науки. Г. Гамов народився в м. Одесі, працював у м. Ленінграді, 

а став знаменитим у США. До цієї конференції в перекладі на ро-

сійську мову була видана книга Г. Гамова «Моя мировая линия: не-

формальная автобиография», яка справила на мене велике враження. 

У ній я знайшов такі слова, запозичені з автобіографії Б. Челліні: 

«Всем людям..., если они правдивы и честны, следует описать свою 

жизнь самим, но им не следует браться за это дело до того, как им 

стукнет сорок.»

Другий розділ першого тому книги містить матеріали та роздуми, 

що стосуються мого наукового життя. Мені пощастило зустрічатися 

з багатьма цікавими і талановитими вченими і бути у вирі важливих 

подій, які відбувалися колись в СРСР і відбуваються сьогодні в не за-

леж ній Україні. Я хочу поділитися з Вами, дорогі читачі, моїми спо-

гадами про ці зустрічі та події, не претендуючи на абсолютну істину у 

підході до оцінки тої чи іншої проблеми або у моєму ставленні до тої 

чи іншої події.

До другого тому книги я включаю деякі мої науково-популярні 

стат ті, що були надруковані в газетах та журналах, і які я не включав 

ВСТУП ДО ПЕРШОГО 
ВИДАННЯ КНИГИ

Є
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до списку моїх наукових праць. Я сподіваюсь, що читач знайде в 

цьому розділі дещо цікаве для себе і радий, що ці статті не загуб-

лять ся у величезному масиві друкованої інформації другої половини 

ХХ століття*.

Нарешті, у розділі «Паблісіті», який краще було б назвати «Інші 

про мене і я сам про себе», приведені мої статті та інтерв’ю з проблем 

розвитку науки в Україні, різні повідомлення, в яких згадується про 

мене. Я наважився також включити до цього тому мої вірші, написа-

ні в різні роки мого життя. Це сталося під впливом поезій мого ко-

леги — астронома Ернеста Гуртовенка, які вийшли з друку в 1994 ро-

 ці вже після його смерті. Поезія Е. Гуртовенка сповнена любов’ю до 

природи і жінки, вона несе до людей світло, красу і добро. З Ернес-

том мене зв’язували довгі роки тісної дружби. Я — один з неба гатьох 

його друзів, хто знав, що він пише вірші і навіть деколи мав нагоду 

послухати його вірші та прочитати йому свої. За своєю ліричністю та 

філософською глибиною мої вірші поступаються віршам Ернеста. 

Але для мене вірші — це засіб самоусвідомлення та самовираження. 

Тому я включаю їх до цієї книги, хоча усвідомлюю, що вірші треба 

писати так, як їх писали славетні українські поети — Тарас Шевчен-

ко, Леся Українка, Ліна Костенко чи Василь Симоненко.

І власне, основною причиною написання цієї книги є прагнення 

щось особисте і чисте залишити моїм онукам — Ганнусі та Оленці, 

котрим пощастило жити в незалежній Україні — споконвічній мрії 

жителів мого рідного Прикарпаття. 

У мене є сімейна реліквія — невеличка записна книжечка, яку у 

нас вдома називали «Молитвенником» або «Поминальником» і до 

якої були занесені імена всіх членів нашої родини, котрі вже відійшли 

у вічність. З цією книжечкою мої батьки ходили до церкви в поми-

нальні дні. Служба, яка відбувалася на цвинтарі біля могил, завжди, 

які б не були «чорні» часи, була багатолюдною і сповненою поваги до 

великого таїнства природи — життя та смерті. А для мене ця книжеч-

ка вже втратила свій ритуальний смисл, а є доброю пам’яткою про 

рідний дім, який, як мені колись здавалося, був таким великим та ба-

* До другого видання книги включені не всі матеріали другого тому першого ви-

дання, оскільки у 2006 році була видана книга Ярослава Яцківа «Проблеми роз-

витку наукової та науково-технічної сфери України. Вибрані статті, матеріали та 

інтерв’ю» (К. : Академперіодика, 2006. — 170 с.).
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гатолюдним. Беру в руки цю книжечку — в пам’яті виринають обра-

зи дитинства, і спогади міцно прив’язують до батьківської землі.

У наш час відео та аудіотехніки в моді інші засоби збереження 

пам’яті поколінь. І все таки я думаю, що щире книжне слово непід-

владне моді і часу. Сподіваюся, що завдяки цій збірці нарисів з осо-

бистого життя ланцюг пам’яті не розірветься, а мої онуки зможуть 

хоча б підсвідомо зрозуміти і відчути все те, що пережили та що хви-

лювало їхніх предків. 

Кожна людина, особливо долаючи певний рубіж у своєму житті, 

аналізує минуле, щоб переконатися у правильності обраного шляху, 

усвідомити здобутки і зробити критичні висновки з приводу невдач 

та помилок. Я спробував це зробити у письмовій формі, хоча розу-

мію, що читач цієї книги пройде свій шлях по-своєму, а мій досвід 

не застрахує його від помилок та невдач.

Українська земля багата талантами. Я вірю у її величне майбутнє, у 

розквіт української науки і культури. Я далекий від думки, що моя 

книга має якусь особливу художню чи наукову цінність. Це лише 

краплина, моя краплина, у книгу пам’яті поколінь другої половини 

ХХ століття.

Я щиро вдячний всім, хто своєю порадою, розумінням чи просто 

сумлінною працею сприяв підготовці цієї книги до друку. 
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очу у вступі до цього видання пояснити моїм колегам і друзям та ін-

шим можливим читачам книги, чому я змінив назву, доповнивши її 

словом «моє». 

Перш за все тому, що назву «Земне тяжіння» має остання збір ка 

поезій незабутнього Василя Симоненка. В ній ідеться про духовне 

тяжіння до рідної землі, повагу до історії України та роздуми про її 

майбутнє.

Завдяки родинній традиції я зберігаю любов до рідної землі, по-

вагу до рідного українського слова. Тому в міру своїх здібностей та 

можливостей я намагався та досі намагаюсь сприяти становленню та 

розвитку України, її науки і культури. Чи вдалося мені щось корисне 

зробити на цьому шляху, судитимуть інші з прийдешніх поколінь…

Я хочу запевнити читачів цієї книги, що у своєму дорослому жит-

ті я прагнув бути максимально відвертим, не замовчувати трагічні 

по дії нашого минулого та не стояти осторонь подій сьогодення. Ко-

ротко кажучи, намагався бути чесним сам з собою за будь-яких об-

ставин державного, наукового та сімейного життя. Це досить просто 

сказати, але не так легко здійснювати. Особливо колись в умовах 

більшовицької диктатури та і ще донедавна в Україні, де «зверху до-

низу» панувала корупція та нечесність, де і зараз переважають власні 

інтереси та йде масований ідеологічний наступ на незалежну укра-

їнську державу.

Другий наголос у назві книги відноситься до моєї професійної 

діяльності на науковій та науково-організаційній ниві. Вже більше 

ВСТУП ДО ДРУГОГО 
ВИДАННЯ КНИГИ

Х
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50-и років я разом з колегами займаюся вивченням динаміки Землі за 

даними астрономічних та космічних спостережень, продовжуючи 

славні традиції школи О.Я. Орлова та Є.П. Федорова. Є певні 

здобут ки, але є ще більше переживань за розвиток цього напряму нау-

ки у майбутньому.

Вже 40 років я — директор Головної астрономічної обсерваторії 

(колись АН УРСР, а нині  — НАН України). За ці роки дещо вдалося 

здійснити (про це буде сказано в окремому розділі книги), а що най-

важливіше — добитися визнання ГАО в астрономічному світі. При 

цьому я намагався слідувати латинському прислів’ю: «Quam cito tran-

sit gloria mundi» та прагнув примножити здобуте за будь-яких умов.  

У передмові до першого видання книги «Земне тяжіння» сказано 

про те, коли вона була написана, чому та кому присвячена. Це були 

щасливі роки мого наукового та сімейного життя. Книга була видана 

обмеженим накладом та вперше представлена на зібранні «Елітарної 

світлиці» 25 жовтня 1999 р. у Будинку вчителя (колишньому Будин ку 

Центральної Ради України). Це був день мого «непаспортного» 60-літ-

тя від дня народження. На зібранні були присутні відомі в Ук раї ні лю-

ди, зокрема І. Драч, І. Гамкало, М. Жулинський, І. Гук та члени родини.

Від того часу в Україні та у моєму науковому і особистому житті 

відбулося багато важливих та трагічних подій. Змінювалися Прези-

денти України (а економічна та соціальна сфера держави невпин но 

деградувала), змінювалися керманичі науково-освітньої сфери (а си-

туація в ній з кожним роком погіршувалася). Я побував на високій 

державній посаді у 2000—2001 рр. (перший заступник Міністра осві-

ти і науки України), у 2005—2006 рр. на громадських засадах займався 

реформою наукової сфери, у 2012 р. — перспективами розвитку кос-

мічної галузі України та ін. Про все, що вдалося мені зробити або про 

що залишилося тільки мріяти, можна довідатися з книг, що були ви-

дані у 2008—2012 рр.: 

Ярослав Яцків «Хроніки апексного десятиліття». — К. : BAITE, 

2010. — 408 с.

Ярослав Яцків «Полюси життя та праці» / Відп. ред. В.С. Кислюк. — 

К. : BAITE, 2011. — 192 с.

та серії тематичних брошур «Наукові будні» (К. : Академперіодика, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 рр.).

У сімейному житті ми з дружиною Анною Іванівною Яцків та всі-

єю нашою родиною пережили глибокий біль втрати сина Дмитра 
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Яцківа, який прожив коротке, але яскраве життя та помер від тяжкої 

хвороби 28 грудня 2004 року. І ось через 10 років волею долі мені зно-

ву прийшлося пережити (вірніше, досі не вдається пережити) втрату 

дружини, з якою я прожив більше п’ятдесяти  років і яка відійшла у 

вічність 16 січня 2014 року. За останні два місяці 2013 року, відвідуючи 

щоденно дружину в лікарні (спочатку була хірургічна операція, а по-

тім трагічна емболія), я якось змінився, що і досі не можу усвідомити 

суті цієї зміни. Єдиний «порятунок» у цій ситуації — це робота та під-

тримка рідних, друзів, колег. 

Так сталося, що всі ці важкі місяці мого сімейного життя співпали 

з серйозними подіями в історії України — народився та діяв Новий 

Майдан. Все розпочалося з того моменту, коли влада відмовилася від 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А потім 

були побої мітингуючих, арешти та відверте ігнорування владою ви-

мог народу України. Звучали слова про примирення, але тривога за 

Україну не покидала учасників Майдану та і мене особисто. І все 

таки, не зважаючи на всі негаразди, що відбувалися тоді і зараз, я 

вірю, що Україна стане членом європейського співтовариства і ук-

раїнський народ, який пережив монгольську навалу, панування ро-

сійського царизму та інших імперій, звільниться від догм минулих 

часів і переживе ці скрутні часи. А Україна, така багата славними тра-

диціями та науковими школами, знову займе достойне місце серед 

потужних наукових держав світу. Сподіваюся, що і мені вдасться 

здійс нити все те, що планував та про що палко мріяв.
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ВСТУП АБО ЧИ ЛЕГКО
ПИСАТИ АВТОБІОГРАФІЮ?

Н
а перший погляд здається, що написати свою біографію дуже легко. 

Так, це зробити легко, якщо мова йде про формальну автобіогра фію, 

яку приходилося не раз писати з приводу різних кадрових призна-

чень. Для прикладу подаю тут такий «формальний твір», написаний з 

нагоди призначення мене на посаду заступника директора з науко-

вої роботи ГАО АН УРСР.

Тоді, коли я писав цю автобіографію, ще не було великих втрат у 

родинному колі, не було розчарувань у досягненні життєвої мети, ще 

на горизонті виднілися світлі далі…У той час я ще не думав про мож-

ливість (чи необхідність) описати своє життя.

Сьогодні, взявшись за перо, відразу відчув, де на мене чекають під-

водні рифи. У кожної людини є щось своє, особисте і потайне, з чим 

вона живе до своїх останніх днів, не відкриваючись навіть перед ду-

же близькими людьми. Напевно, в цьому закладений великий смисл 

таїнства Природи. З іншого боку, деколи дуже важко встановити, чи 

ти свідомо робив той чи іншій вибір у своєму житті, чи то Його Ве-

личність Ви падок круто міняв твій життєвий шлях. І нарешті, завжди 

була, а нині, коли проходять такі радикальні зміни в нашому житті, є 

ще більшою спокуса про щось «забути» чи щось «прикрасити». Адже 

кожній людині притаманне бажання здаватися більш достойною та 

значущою, ніж це є насправді. Розуміючи, що про нас, теперішніх, 

більш об’єктивно судитимуть тільки прийдешні покоління, я до цих 

автобіографічних нарисів включа тиму лише ті факти з мого особис-

того життя, які, на мою думку, можуть зацікавити читача.
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Так у 1999 році я завершив цей вступ. За 

роки, що пройшли з того часу, сталося ба-

гато змін у моєму особистому та профе-

сійному житті, вийшло у світ багато нових 

інформаційних матеріалів та друкованих 

видань про історію мого рідного краю, зо-

крема книги В. Лаби «Історія села Жов-

чів» — Львів: 2003 — 240с. та Р. Коритка 

«Данильче — село Опільської землі» — 

Львів: Тріада плюс, 2005. — 420 с.

З письменником Романом Коритком я 

неодноразово зустрічався та обговорював 

окремі епізоди з історії мого роду. Як вия-

вилося, він їх знає краще, ніж я. Тому з 

його дозволу я деколи посилатимуся на 

його книгу, описуючи окремі факти істо-

рії села Данильче.

Зараз, у 2014 році, я ще більше засумні-

вався в тому, чи зможу правдиво та об’єк-

тивно описати події давно минулих літ. Але 

намагатимуся…

ДИТИНСТВО
НА РОГАТИНЩИНІ
(1939—1955)

Є декілька неясностей у моїй генеалогії. 

Зокрема я не знаю, звідки походить мій 

рід, та коли я народився... А місце наро-

дження відомо точно — село Данильче, 

Рогатинського району, Станіславської (ни-

ні Івано-Франківської) області. Вважаєть-

ся, що наше село —  стародавнє, але, на 

жаль, професійних історичних досліджень 

на цю тему немає. З книги Р. Коритка до-

відався, що «перший письмовий запис про 

Данильче належить до 1427 р. Історія Да-

нильча, як і інших сіл Опілля, — цікава, 

героїчна, драматична, нерідко трагічна і 

сягає в глубину кількох тисячоліть». Що-

до назви села Данильче, то вона пов’яза-

на з ім’ям Данила. «Ким точно був цей 

Данило — князем, воєводою, боярином 

чи полководцем?… Місцеві перекази та 

легенди назву села Данильче пов’язу ють 

з князем Данилом Романовичем Галиць-

ким…». 

Одного разу мав нагоду, їдучи з Києва 

до Москви з відомим академіком Б. Риба-

ковим, поговорити на тему мого родоводу. 

Ака демік стверджував, що мої генеалогіч-

ні ко рені походять від білих хорватів, ко-

трі колись давно заселяли Прикарпаття... 

Мож ливо, з цим пов’язане прізвище Ман-

дич по лінії моєї матері.

У моєму паспорті вказана дата наро-

дження — 25 жовтня 1940 року. Звідки з’я-

вилася ця дата, залишилося загадкою і 

для мене, і для моїх нині покійних бать-

ків. До 1955 року я не мав жодного офі-

ційного документа про народження і ні-

хто не сумнівався (за свідченнями матері, 

батька та близьких родичів), що я наро-

дився у вересні 1939 року. Точну дату не 

пам’ятали, напевне, тому, що тоді не було 

традиції святкувати дні народження. Щоб 

отримати атестат зрілості після закінчен-

ня середньої школи, потрібно було по да-

ти метрику (свідоцтво про народження). 

Яке ж було моє здиву вання, коли в м. Ро-

гатині мені видали метрику з вказаною 

ви ще датою на родження. Попросив маму 

пояс нити цю ситуацію і почув таку роз-

повідь: «Я тебе народила тоді, коли до 

нас прийшли «совіти» (солдати Червоної 
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армії). Всі в селі були дуже налякані, бо 

«совіти» були так бідно обмундировані, і 

ніхто не знав, що буде далі...». Вже значно 

пізніше, про глядаючи документи з історії 

Другої світової війни, я натрапив на опе-

ративні карти воєнних дій з позначками 

про пересування гітлерівської армії на 

території колишньої Польщі. Виходило, 

що Рогатинщина була окупована Черво-

ною армією згідно з пактом Молотова—

Ріббентропа десь у середині вересня 1939 

року. Я вирішив умовно прийняти дату 

мого народження — 17 вересня 1939 року 

і стати ровесником встановлення нової 

влади в Західній Україні. Мій односельча-

нин та колега Владко (Владислав) Корен-

дович сказав мені, що ми з ним народи-

лися в один і той же день — 13 вересня 

1939 року. Але я вже не змінював свою по-

передньо вибрану дату народження.

Моя мати — Агафія Миколаївна Яцків 

(1909—1975), дівоче прізвище Мандич — 

походила з бідної се лянсь кої родини Ман-

дичів-Росоловських, волею долі розкида-

ної по всьому світі. 

Мій дід по материнській лінії — Мико-

ла Мандич — у складі першої еміграційної 

хвилі ще до початку Першої світової війни 

виїхав на заробітки до Північної Амери-

ки. Це була єдина мож ливість заробити 

гроші і купити ще «кілька моргів землі», 

щоб діти (а їх було четверо — три дочки і 

один син) могли отримати з батьківського 

дому належну спадщину. Як дід опинився 
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в м. Рочестері (США), я не знаю. Відомо 

тільки, що там уже перебували брат моєї 

бабусі Антон та її сестра Юстина. Дід за-

хворів на чужині, помер і похований в 

м. Рочестері на українському цвинтарі. 

У нашій хаті довго висіла фотографія його 

похорон, яку я з цікавістю розглядав у ди-

тинстві. А зараз мене не покидає думка 

відвідати могилу діда Миколи. 

Бабусина сестра Юстина Росоловська 

(у заміжжі Базюк) разом з чоловіком Іва-

ном, котрий був родом із сусіднього села 

Уїзд та симпатизував соціалістичним чи 

навіть комуністичним ідеям (а такі люди 

до 1939 року сиділи в польських тюрмах), 

проживала в США. 

У книзі Р. Коритка читаємо: «Але з Іва-

ном Базюком трапилася біда, він захопив-

ся комуністичними ідеями і відразу по за-

кінченню Першої світової війни забаг ви-

їхати до Росії. У 1921 р. Компартія США 

направила І. Базюка на навчання до мос-

ковської школи Комінтерну. Він забрав із 

собою дружину, доньку Ольгу і відплив 

пароплавом до Одеси. Як тільки зійшов 

на берег, їх пограбували, мовляв, приїхали 

буржуї, тож треба з ними поквитатися...

Подружжя Базюків зазнало немало не-

людських поне вірянь, бо сподівалося при-

бути до соціально-справедливого раю, а 

потрапило у справжнє пекло. У 1940 р. при-

їхали до Рогатина, і засліплений Іван Ба-

зюк, який ще сподівався на поліпшення 

своєї долі в СРСР, вирішив прислужити-

ся радян ській владі на рідних теренах. 

Голов ним чином займався органі зацією в 

ра йо ні колгоспів. Приклав свою руку до 

організації колгоспу і в Данильчому, роз-

Моя мати

по ві даю чи людям байки про щасливе кол-

госпне життя на Радянській Україні. Коли 

розпочалася німецько-більшовицька ві-

йна, Іван Базюк з родиною евакую валися 

на Поволжя. Там утратив доньку Ольгу, 

студентку медінституту, яка перестудила-

ся на роботі в колгоспі.

Після війни Іван Базюк з дружиною Юс-

тиною знову по вернулися до Рогатина. За 

самовіддане служіння компартії та радян-

ському урядові цього разу йому довіряли 

різ ні керівні посади: очолював відділ рай-

плану, був головою міськради, завідував со-

безом і постійно тішив дружину балачками 

про покращення їх долі. З вірою у світле 

майбутнє й помер. Щоправда, перед самою 

смертю сказав, що він усе життя чекав чо-

гось доброго, але не дочекався, і тіль ки в 

останній момент усвідомив, що допустив 

фатальну помилку, покинувши Америку…». 
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Я не знаю всіх нюансів життя сім’ї Ба-

зюків, але добре пам’ятаю післявоєнні 

ро ки, коли Іван Базюк займав високі по-

сади при більшовицькій владі в м. Рогати-

ні, а «цьоця» (тітка) Юстина була поваж-

ною там дамою. Базюки часто на свята 

відвідували родичів у с. Данильче, котрі з 

нетерпінням че кали їх приїзду: дорослі, 

щоб поговорити, а малі, щоб отримати та-

кі ба жані в дитинстві цукерки. Тільки знач-

но пізніше я зрозумів, чому розмова бать-

ка з Іваном Базюком була такою збудже-

ною і кожного разу припинялася, коли в 

хаті були сторонні люди. Реальне життя 

на Рогатинщині було таким далеким від 

комуністичних ідеалів пана Івана. НКВС 

робив свою криваву справу. Тому свідомі 

люди в Галичині були проти нового ре-

жиму. А за подібні  речі можна було чекати 

у кращому випадку вислання до Сибіру.

Старший брат моєї бабусі Ганни — Дмит-

ро Росоловський — був освіченою люди-

ною, брав участь у Першій світовій війні у 

складі австро-угорської армії. Попри то-

го, що він був важко поранений на війні 

(сліпий та без однієї кисті), інтересу до 

життя не втратив. Про все важливе, що 

від бувалося в світі у післявоєнні роки, 

мож на було дізнаватися тільки у нього, бо 

сліпий Дмитро, незважаючи на сувору за-

борону, регу ляр но слухав радіо «Голос 

Америки» та інші радіостанції. Це було 

його єдине вікно у зрячий світ. «Сліпий», 

як його всі називали, без сторонньої до-

помоги добре орієнтувався в селі і часто 

приходив до нашого дому. А цей дім по 

праву він міг вважа ти своїм, оскільки дов-

гий час жив з нашою родиною. Отри му-

ючи велику (в масштабах злиденної Га-

личини) пенсію по інвалідності, сліпий 

Хата родини Яцкових
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Дмитро допоміг побудувати нашу хату, а 

згодом, одружившись, побудував свою 

влас ну хату. Ці хати до цього часу зберег-

лися в с. Данильче. А в ті часи це були 

най кращі хати в селі. Одна хата стояла 

пер шою коло панського маєтку, а друга — 

на іншому краю села. Для мене, малого 

хлопця, це була ціла подорож з одного 

кін ця села до іншого, і я ніяк не міг зро-

зуміти, як це сліпий вуйко знаходить до 

нас дорогу. 

Мій батько, Степан Пилипович Яцків 

(1906—1984), походив із заможної селян-

ської родини Яц кових (тут пишу через 

«о» за правилами правопису, що був прий-

нятий тоді у Галичині), що проживала в 

с. Жов чів. 

Це була велика родина (у мого діда Пи-

липа було шість синів та п’ять доньок), 

що зберігала певні традиції та самобутні 

стосунки між своїми членами. Процитую 

тут спогади моєї двоюрідної сестри Ка-

терини Юрків (по материнській лінії Яц-

ків) з книги Р. Коритка: «Трапилося так, 

що Пилип разом з братом Іваном зали-

шилися круглими сиротами, батьки по-

вмирали від холери. Дітьми заопікувалися 

родичі. Зокрема Івана до себе взяв хтось із 

Жовчова, а Пилипа виховував Петро Та-

тига з Данильчого. У спадок синам батьки 

залишили 40 моргів землі, яку довелося 

здати в оренду. Орендар, або як його тоді 

називали посесор, мав право користува-

тися землею до повноліття дітей. Та хлоп-

ці росли швидко, а Іван навіть закохався в 

дівчину Ганнусю, що походила з роду Па-

дучаків. Ганна дуже любила Івана, але він 

пішов на Першу світову війну і не повер-

нувся. Тоді Ганна Падучак вийшла заміж 

за його брата Пилипа Яцківа. У них наро-

дилося 11 дітей і всі виросли, опріч дів-

чини Катрусі. Щоправда, в юному віці теж 

помер син Михайло. Мама Катерини Юр-

ків була найменшою в родині. З-поміж 

хлопців наймолодшим був Федір. Оскіль-

ки господарство було немалим, то всім 

дітям доводилося працювати. І всі вони 

чесно трудилися як у полі, так і вдома. 

Тільки Федір чомусь покручував носом. 

Його не влаштовувала така тяжка праця. 

Начитавшись різного роду комуністичної 

літератури, він вимагав 8-годинного ро-

бочого дня, бо, мовляв, людина має право 

на відпочинок та розваги. Свої ідеї він не 

раз висловлював за польських часів, хва-

лив соціалістичний епос господарства за 

Збручем, мріяв про прихід радянської 

влади. Та коли його мрії здійснилися і в 

Мій батько
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1939 р. прийшли «визволителі» зі Сходу, 

він глибоко замислився, збагнувши свою 

просту селянську наївність. У його світо-

гляді відбулися кардинальні переміни. 

То му Федір Яцків, коли почало формува-

тися підпілля, не роздумуючи, вирішив 

боротися за волю України. Йому доручи-

ли одне з найтяжчих завдань — виконува-

ти роль станичного у Жовчові». 

Я добре пам’ятаю багатьох членів ро-

дини Пилипа Яцківа, зокрема його жінку, 

мою бабусю, Ганну (Анну) Яцків (Паду-

чак), яка наприкінці свого життя виму-

шена була покинути свою хату та прожи-

вати у своєї доньки Марії Гулевич (Яцків). 

У цієї великої сім’ї була добра традиція — 

на свята відвідувати один одного чи зби-

ратися у родинному колі. Я пам’ятаю такі 

свята, бо вони супроводжувалися гостин-

ними столами (а в голодні часи це багато 

значило) та гарячими дискусіями. Під час 

одного з таких зібрань у 1947 році я дові-

дався про загибель Федора Яцківа, ста-

ничного УПА: «Його застрелили енкаве-

дисти під Чесницьким лісом. Хтось про те 

сповістив його дружині. То було зимою, 

скрізь лежали сніги і ніхто не знав, де шу-

кати мертве тіло. Тому пошуки закінчи-

лися безрезультатно. Але вночі його бра-

тові Андрухові Яцківу приснився сон, що 

над Чес никами кружляє літак і пікетує 

над Іва никовим полем. Тоді він розбудив 

свого брата Дмитра і велів запрягати ко-

ней, бо, мовляв, треба їхати по Федя. Коли 

приїхали, побачили, що над полем круж-

ляє не літак, а ворон. Тіло мертвого Фе-

дора Яцківа знайшли під снігом. Його об-

личчя зовсім було понівечене, виднілося 

одне без шкіри м’ясо. Тому коли покійно-

го привезли додому, жінці його не пока-

зали. Спочатку зробили труну, закрили ві-

ком і тільки тоді її впустили до чоловіка. 

Вона страшно плакала, рвала на собі во-

лосся. Поховати покійного зі свяще ником 

не відважилися, поклали вночі на сани, 

відвезли на цвинтар і закопали поруч йо-

го батька Пилипа. Обійстя Яцківих, яке в 

селі називали «поцесією», бо там колись 

перед Першою світової війною прожи-

вали орендатори маєтку, себто посесори, 

вла да конфіскувала і віддала його пересе-

ленцям з Польщі». 

У селі люди перешіптувалися, що мій 

батько одружився з «файною» (гарною), 

але бідною Агафією через гроші сліпого 

Дмитра. З приходом радянської влади гро-

шей не стало. Тепер за пенсію можна бу-

ло купити тільки одну пачку цигарок, а 

вуйко Дмитро дуже любив курити, тому 

він був постійним споживачем вироще-

ного батьком тютюну. Але одруження на 

біднячці врятувало батька від сибірської 

каторги, до якої потрапив Ро ман Гулевич — 

заможний одинак з родини Гулевичів, що 

одружився з батьковою сестрою Мари-

ною. За законами нового режиму Ро ман 

Гулевич був куркулем, й тому його висла-

ли до сибірського табору. Доля була при-

хильною до пана Рома на. Він, скуштував-

ши спочатку гітлерівського концтабору у 

40-х роках минулого століття, а потім ста-

лінського, залишився живим. З першо го 

його звільнили завдяки зусил лям україн-

ських націоналістичних організацій, а з 

другого — після смерті Сталіна і відповід-

ної амністії. У пана Романа були золоті 
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руки столяра, добре серце і надзвичайно 

розвинене почуття поваги до всього ук-

раїнського. Я часто згадую Романа Гуле-

вича, бо зі зробленою його руками валізою 

відправився у 1955 році до Львова на на-

вчання і з тих пір завжди відчував його 

моральну підтримку. Дай йому, Боже, ще 

довгих років життя». 

Так я завершив роз повідь про Романа 

Гу левича у 1999 році. Але не судилося. Ро-

ман Гулевич помер 16 серпня 2008 року. 

У перших числах серпня я приїхав у с. Да-

нильче на могилу моїх батьків та довіда-

вся, що вуйко Роман хворіє (тяжко пере-

живає смерть дружини) і зібрався помира-

ти. Я зайшов до нього, підняв з ліжка і ми 

поїхали на цвинтар с. Жовчів, щоб покло-

нитися могилам наших родичів. Вуйкові, 

як мені здавалося, стало краще, він по-

веселішав, а я поїхав до с. Черче, де при-

ймав знамените «черченське болото» на 

хвору ногу. Раптом 15 серпня мене охо-

пило якесь передчуття тривоги, пролунав 

телефонний дзвінок, що помер Роман Гу-

левич. Я прово див пана Романа у царство 

Боже і завжди його пам’ятатиму — люди-

ну інтелігентну, віруючу та чуйну. Я від-

чував його вплив на мій світогляд і під 

час мого навчання у Львові, і пізніше в 

Полтаві. Колись у 1961 році, посилаючись 

на нього, я запитував: «А чим сталінські 

концтабори кращі за гітлерівські?» і мав 

певні проблеми з відповідними органами. 

Десь із трирічного віку я пам’ятаю все 

те, що відбувалося навколо мене. Одне з 

перших вражень мого дитинства — це 

німе цька армія. У нашому домі у другій, 

або, як ми її називали, «великій» кімнаті, 

оселився якийсь офіцер. У нього завжди 

були пакунки з різними ласощами, яки-

ми він деколи пригощав дітей. У мене бу-

ло завдання носити йому обіди з армій-

ської кухні, що була розташована на дру-

гому краю села на подвір’ї у цьоці Славки 

(сестри мого батька). Взагалі, якщо спра-

ва не доходила до конфліктів, німці добре 

ставилися до місцевого населення. З чис-

ла «дитячих конфліктів» я добре пам’я-

таю один — мою крадіжку патронів та цу-

керок, що була викрита. Погрожуючи ре-

менем, мене і все навколо хати два німці 

обшукали. Врятувало мене те, що докази 

не були знай дені, бо батько якимось чи-

ном встиг переховати вкрадене, а мама 

потім і зала годила цей прикрий випадок. 

Пізніше, сміючись, я розказував си нові 

Дмитрові, як я воював з німцями. Це для 

нього була найцікавіша історія. Я пам’я-

таю, коли німецька армія відступила, а на 

бережанській до розі залишилися цілі ар-

сенали зброї. Якась тривога висіла над 

селом пе ред приходом Червоної армії. 

Люди ховали все цінне і самі робили все 

можливе, щоб вижити в цій ситуації (хто 

переховувався, а хто підробляв докумен-

ти, щоб стати старшим і уникнути при-

зову до армії). А для підлітків справжнім 

лихом були воєнні трофеї. Всі ці бомби, 

гранати та патрони розривалися в їхніх 

руках і приводили до справжніх трагедій. 

Мені якось пощастило. І все таки одного 

разу мій старший брат Орест (1936 року 

народ ження) і я розбирали якусь незна-

йому нам «гранату». Вона розірвалася (на-

певно, це була освітлювальна бомба) і все 

навколо нас по чало горіти. Бабуся, щоб 
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запобігти розповсюдженню пожежі, за-

ливала вогонь водою. Але це не тільки не 

допомагало, а ще більше розпалювало во-

гонь. Тоді Орест, з переляку, босими но га-

ми загасив цей вогонь. Його ноги об го рі-

ли, і батько, по вернувшись ввечері додо-

му, повіз його на возі до лікаря. А я втік з 

дому, оскільки мене, непотерпілого, чека-

ла сувора бать кова кара. В такі хвилини 

краще було не попадати йому під руку. 

Ці «прийоми» я добре освоїв у дитячі та 

юнацькі роки і іноді уникав батьківської 

кари. 

Після війни в школу до одного і того ж 

класу ходили діти різного віку. Так уже 

сталося, що коли в 1945 році батьки при-

вели мене в перший клас, то я був най-

молодший і найменший серед хлопців. 

Моя перша вчителька української мови і 

літератури, пізніше директор школи, ша-

нована в селі пані Іванна-Євгенія Лопук, 

сказала: «Хай походить, а потім побачи-

мо». Іванна Лопук була непересічною 

особистістю для Рогатинського краю — 

талановитий педагог та національно сві-

дома людина. Ось що написав Р. Коритко: 

«Кілька років енкавеесівці директорку 

школи не чіпали, а 20 вересня 1946 р., як 

то було заведено за радянської влади, її 

затвердили завідуючою Жовчівською по-

чатковою школою, але продовжували прис-

кіпливо до неї приглядатися. Поштовхом, 

аби позбавити її волі, послужили напи-

сані її рукою рукописи «Хроніка села 

Жов чова» та «Історія села Данильча», які 

енка веесівці виявили у криївці убитого 

Ярослав Яцків — 

учень 5-го класу 

(тре тій ряд, третій 

ліворуч)
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ни ми Василя Горішного. Крім того, ареш-

тували однодумця Іванни Лапук Івана Ко-

вальського.». 

Так я став учнем початкової школи, що 

знаходилася посередині між села ми Да-

нильче та Жовчів у місцевості, що назива-

лася Базар. Розповідали, що до війни на 

Базарі проживали єврейські сім’ї і влаш-

товували тут передсвяткові ярмарки — 

базари. Там же на Базарі проживали і вчи-

телі — шановані в селі люди — пани Ко-

вальський, Матусяк та інші. Ця початкова 

школа була заснована ще за часів панської 

Польщі і в ній навчалися діти з Данильча 

і Жовчова. 

Пізніше Жовчівська школа стала семи-

річною. З приходом більшовицької влади 

вчительський склад поступово зміню вав-

ся. Замість старих вчите лів, котрі підтри-

мували визвольний партизанський рух 

(так називалася діяльність членів УПА та 

ОУН), були прислані з центральної чи 

схід ної України нові кадри. Тільки тепер я 

можу зрозуміти, наскільки цим мо лодим 

людям було важко жити та працювати у 

прикарпатському селі. Не знаючи тра гіч-

ної історії цього краю, не розуміючи праг-

нення до свободи цього працьови того 

народу, котрого не могли скорити ні 

Австро-Угорщина, ні Польща і котрому 

волею долі судилося пережити ще одну 

оку пацію, ці люди не могли збагнути, 

чому молоді хлопці йшли в УПА та диві-

зію «Галичина», гинули у нерівних боях з 

загонами НКВС, мерзли у лісових «бун-

керах»... Але ми, діти, цього не відчували. 

Вчителі працювали само віддано. З особли-

вою любов’ю та вдячністю я згадую мого 

класного керів ника Нілу Максимів ну 

Каун (вона пізніше вийшла заміж за сіль-

ського лікаря і стала Панько). Я і зараз 

бачу перед собою цю красиву струнку 

жінку, котра так терпляче ставилася до 

наших «дитячих» забав (беру в лапки, бо 

це були забави дітей, які пережили вій ну).

Пізніше, після війни, школі передали 

красивий особняк у с. Жовчів, який нале-

жав сім’ї священика П. Смика. У свяще-

ника о. Петра Смика і його дружини Рос-

тислави, яка була двоюрідною сестрою 

відомого українського письменника Бог-

дана Лепкого, було п’ятеро дітей, серед 

яких наймолодшими були сини Роман-

Петро, Євген-Ігнат та Мирон-Микола. 

Євген Смик — член УПА, учасник війни 

1940—1950 років загинув у 1948 році; Ми-

рон Смик — вояк дивізії «Галичина» заги-

нув під Бродами в 1944 р., а Роман-Петро 

Смик — відомий лікар у США, меценат 

відродження історичної пам’яті україн-

ського народу та вшанування місць, по-

в’я заних з іменем Богдана Лепкого (му-

зей у м. Бережани, пам’ятна дошка на 

будинку о. П. Смика в с. Жовчів та ін.).

Що ще можна розповісти про мої 

шкіль ні роки? Ми, на щастя, не знали, що 

таке голод 1947—1948 років. Кожен се-

лянин на своїй землі старався виростити 

добрий врожай, зробити запас на зиму і 

продати те, що залишилося. Але значно 

гірше було з одягом та взуттям. До перших 

моро зів до школи ми ходили босими, за-

мість портфелів мали «торби» з домотка-

ного полотна, а одяг... це вже хто що мав. 

Ми з братом Орестом дещо виділялися з 

цієї шкільної «голодрані», оскільки бать-
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ко, отри мав ши в подарунок від Дмитра 

Росоловського велику швейну машинку 

(що крутилася ногою і була моєю улюбле-

ною забавкою), власноручно шив нам 

одяг. Взимку школа погано опалювалася. 

Учні змушені були приносити з собою 

в’язанки дров, щоб хоч трохи нагріти при-

міщення. До всього цього ще не обхідно 

додати, що нав круги відчувався якийсь 

тривожний неспокій. Нова влада прине-

сла з собою нові порядки, які так не впи-

сувалися в давно заведені традиції цього 

краю. Все, що було свідомого і чесного на 

цій багатостраждальній землі, не мирило-

ся з цими порядками. Встановилося дво-

владдя — партизанська нічна та офіційна 

денна влада. Кожного дня в селі чекали 

новин, де і як знайдено черговий бункер 

з партизанами, як закінчилася облава і 

кого взяли... Все це не проходило повз 

увагу підлітків. Нас привчали до подвій-

ної моралі — вчитися в школі тому, що 

там учать, а жити вдома так, як належало 

справжнім християнам та українцям. Про 

що говорили вдома — не вільно було роз-

повідати на вулиці чи в школі. Я добре 

пам’ятаю нічні візити до нашого дому 

«хлопців з лісу» — їх годували, поїли та 

одягали. А вже наступного дня приходи-

лося відпові дати перед владою — чи при-

ходили «бандити», що взяли і т. п. Зро-

зуміло, що в цій ситуації найважче було 

простому селянинові. Дуже часто він тер-

пів від обох влад. Інколи облави загро жу-

вали життю дітей, бо в пере стрілках ніхто 

не звертав на них уваги. Хочу тут оповісти 

такий випадок, що стався влітку 1947 року. 

Загін НКВС оточив наше село — шукали 

вояків УПА. Одним з них був мій сусід 

Ярослав Росоловський — юнак років 20. 

Чомусь він вирішив втікати в поле через 

панський двір. Я вже згадував, що наш дім 

стояв біля панського двору, де в саду рос-

ли дуже гарні черешні (кілька років тому я 

був у селі і бачив одне з тих дерев). Сидя-

чи на чере шні, ми (а нас було троє чи чет-

веро) раптом відчули навколо себе свист 

куль. У наш бік втікав цей юнак, а за ним 

гнались, стріляючи з ав томатів, декілька 

солдат з НКВС. Миттю зіскочивши з че-

решні, ми захо валися, хто де міг. Недалеко 

біля дороги росла велика липа і я заховав-

ся за нею, не звернувши уваги, що поруч 

був пост солдатів НКВС. Відбулася пере-

стрілка між солдатами та втікачем. Див-

но, що ніхто з підлітків не постраждав. 

Пам’ятаю мамині очі, коли вона прибігла 

за мною після того, як стрільба перене-

слася за село... Десь у полі пораненого 

юнака наздогнали і вбили...

Інший спогад пов’язаний з родиною 

Шулевських, у дворі якої була викопана 

«криївка» (підземна схованка), в якій пе-

реховувалися вояки УПА. Трагедія стала-

ся на Великдень 1950 року, за якою я ра-

зом з двоюрідною сестрою Ганною Бойко 

(Горішною) спостерігав «з гори» (тобто з 

місцевості, де знаходилася хата Горіш-

них). Виявивши вхід до «криївки» і не 

отримавши відповіді від вояків на пропо-

зицію здатися, енкавеесівці змусили лізти 

у люк господиню Анастасію Шулевську. 

Потім вони кинули в «криївку» гранату, 

від вибуху якої загинуло чотири вояки і 

господиня дому. Я з Ганною спостерігав, 

як діставали мертві тіла, вантажили їх 
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на воза та вивозили до Рогатина. Таке не 

забувається…

У такому середовищі пройшли мої пер-

ші шкільні роки. Школярам бра кувало 

під ручників, зошитів, чорнила. Бракувало 

одягу і їжі. Але тяга до знань була ве ли-

кою і тому, незважаючи на скруту, пе ре-

важна більшість батьків хотіла, щоб їхні 

діти вчилися. Я був здібним учнем, правда 

трапля лися зауваження щодо поведінки. 

Успішно переходячи з класу в клас Жов-

чівської семирічної школи, я закінчив її в 

1952 році. 

У цьому ж році почав ходити до Пуків-

ської середньої школи, яка була на від-

стані 3—4 км від нашого дому. Звичайно, 

ходили до школи пішки. Щоб скоротити 

шлях, йшли полем попри залізничну ко-

лію, і виходили на край села Пукова, а там 

уже рукою подати до школи.  У великі мо-

рози та заметілі нас, школярів, деколи під-

возили на санях. Це вже була дуже велика 

втіха. До Пуківської середньої школи 

ходи ли учні з усіх навколишніх сіл (Чес-

ники, Добринів та ін.). Спочатку мені 

було важко вписатися у цю різношерсту 

компанію. По-перше, я був чи не най-

молодший та найменший ростом серед 

учнів 8 класу. А по-друге, хлопці з Пукова 

з нехіттю приймали до своїх рядів чужин-

ців. Але поступово я увійшов у п’ятірку 

кращих учнів. Серед них були Б. Романів, 

Пуківська середня 

школа
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Л. Якимович, М. Даниляк та М. Васьків. 

З Мироном Васьківим ми незабаром ста-

ли товаришами.

1953 рік я запам’ятав у зв’язку з похо-

роном «батька всіх народів» — Й. Сталіна. 

В цей день директорка школи та набли-

жені до неї особи голо сно плакали. Нас, 

учнів, разом з дорослим населенням с. Пу-

кова зібрали на імпровізований траурний 

мітинг. Були промови, а потім всі ті, хто 

мав зброю, зробили кілька залпів у повіт-

ря. Ця церемонія мені чомусь ви далася 

смішною. За недостойну поведінку під час 

мітингу мені перепало. На щастя, інци-

дент швидко забули. А могло бути гірше, 

бо школа була під пильним наглядом від-

повідних служб. Тут, у Пуківській школі, 

Ярослав Яцків — 

учень 9-го класу 

(верх ній ряд, 

перший праворуч)

раніше діяла підпільна учнівська орга-

нізація, яка вела серед учнів роз’ясню-

валь ну роботу про УПА, розповсюджу-

вала нелегально літературу та листівки. 

Під піль ники-учні ризикували волею і на-

віть життям (з них троє були вбиті). На 

по чатку 50-х років тут були проведені аре-

шти учнів старших класів «за націоналіс-

тичну діяльність». Серед заарештованих 

був мій двоюрідний брат Остап Гривнак, 

а також мій інший родич Микола Яцків, 

якого заарештували, на його думку, за до-

носом директорки школи Розсохи А.Г.

Шкільні роки швидко збігли, залишив-

ши після себе добрі спогади про декотрих 

вчителів — Олександру Іванівну Реву (гео-

графія), Галину Сергіївну Гапотченко (ро-
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сійська література), Івана Степановича Ко-

пицю (математика) та інших. Я з вдячністю 

згадую шкільні роки у Пуківській серед-

ній школі, яка дала мені путівку в життя. 

Декілька років тому на прохання теперіш-

нього директора школи послав їм деякі 

мої публікації та отримав листа-відповідь. 

Хоч я і вчився досить добре, але медалі 

(золотої чи срібної) мені не дали. Школа 

відносилася до числа неблагонадійних і 

тому нікому з випускників цієї школи ме-

далей не давали. Це мене не турбувало. 

В атес таті зрілості у мене були п’ятірки та 

дві четвірки (на жаль, цей атестат у мене 

не зберігся). Недавно мені нагадали, що чет-

вірка у мене була з астрономії. Як не див-

но, волею долі я став астрономом. Згодом 

такі дивні випадки стали для мене яко юсь 

загадкою, бо саме все те, що відбувалося, 

чи що робилося проти мене, в результаті 

(звичайно після болісних пере жи вань) 

було на мою користь. Я був впевнений, 

що обов’язково куди-небудь по ступлю 

вчитися. А куди? Батьки вважали, що я 

маю за лишитися вдома «на господарці», 

бо їх старший син Орест вже вчиться і до-

дому не повернеться. Якоїсь певної мети у 

мене не було. І ми з братом — студентом 

силікатного факультету Львівського полі-

технічного інституту — вирішили, що я 

буду поступати на геологію чи геофізику. 

Там і стипендія вища, і поступити не так 

важко, як на радіотехнічний факультет (це 

був, як виявилося потім, закритий для 

мене факультет, зважаючи на участь чле-

нів нашої родини у діяльності УПА). Крім 

того, мене приваблю вало те, що на геоло-

гічному факультеті видавали форму, а ми, 

селянські діти, мріяли про добру одежину. 

Отже, рішення було прийнято. До мене 

приєднався Мирон Васьків, і ми поїхали 

поступати в політехнічний інститут.
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СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
У ЛЬВОВІ (1955—1960)

Влітку 1955 року я вперше приїхав до 

Львова — цього старовинного міс та, про 

яке чув з розповідей тітки Марії Гулевич, 

котра регулярно їздила до Львова «генд-

лювати» (торгувати) чим-небудь, щоб про-

годувати сім’ю під час ув’язнення дядь-

ка — Романа Гулевича, та від брата Ореста. 

Перші враження від міста мене поло-

нили — тут все вабило, привертало увагу 

своєю різноманіт ністю і такою разючою 

відмінністю від села. Я відразу, як губка, 

почав всмоктувати всі принади міста. Але 

попереду мене чекали вступні екзамени. 

В ті часи не було репетиторсь кої прак-

тики, а про якийсь «блат» ми, сільські 

хлопці, і не знали. Йшли на екзамени з 

тим, чому нас навчили в школі і чому на-

вчило нас життя. Конкурси були вели кі — 

по 5—6 чоловік на одне місце. Я не до брав 

двох балів, щоб бути зарахованим на «гео-

логорозвідку» (отримав трійку з ро сій-

сько го диктанту). Мені запропонували пе-

рейти на нову спеціальність — «астроно-

могеодезію», про яку я нічого не знав. Але 

вибо ру не було, тому я погодився (анало-

гічна ситуація трапилась і з моїм шкіль-

ним товаришем Мироном Васьківим) і став 

студентом престижного в ті часи Львів-

ського політехнічного інсти ту ту (ЛПІ).

У Політехніці витав дух освіти і науки. 

Тут у актовому залі головного корпусу ЛПІ 

зберігалися унікальні картини   художни-

ка Яна Матейка.

Перше розчарування прийшло вже на 

початку вересня — мені не дали місця в 

гуртожитку (а я так хотів жити разом в од-

ному гуртожитку з Орестом, Мироном та 

іншими хлопцями, з котрими я встиг по-

знайомитися під час екзаменів). Довелося 

шукати квартиру. Знайшов поблизу інсти-

туту на вул. К. Маркса сім’ю, котра зда ва-

ла квартиру, що насправді означало — ви-

діляла «ліжко-місце» в досить таки пе ре-

по в неній квартирі (одна велика кімната і 

кухня). Тут проживала сім’я з трьох чо ло-

вік (господар — Григорій (дядя Гриша) Си-

моненко з дружиною Емою Марківною 

Коларовою та сином) і один квартирант — 

Володя — заводський робітник. Я не па-

м’ятаю, чому ми з Орестом погодилися на 

запропонований варіант житла — чи ціна 

бу ла скромна, чи господиня вміла нас прий-

няти... Спочатку я почував себе досить 

незруч но в чужій обста новці. Але посту-

пово звик, подружився з господарями і на-

віть знайшов деякі переваги мого побуту — 

інститут і бібліотека були поруч, а від Еми 

Марківної я отримував безкоштовні кулі-

нарні уроки. Взагалі в цьому домі все ру-

халося за вказівкою господині, котра під 

час війни працювала мед сестрою в госпі-

талі і запримітила там легкопораненого і 

красивого Григорія. Вони одружилися. Це 

вже був другий шлюб Еми Марківної, а 

про перший — довоєнний з болгарським 

ко муністом Коларовим — в сім’ї говорили 

мало. Дядя Гриша працював у нічні зміни 

(кочегаром), вдень відпочивав і дуже рід-

ко брав участь у розмовах. На відміну від 

господаря я приходив тільки ночувати, а 

Володя взагалі часто не бував вдома. 

Друге розчарування мало складний і 

інтимний характер. З дитячих років мені 
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Львівський політех-

нічний інститут  (ни-

ні Національний уні-

верситет «Львівська 

політехніка»)

Картина Яна Матей-

ка «Боже натхнення» 

в залі засідань Вченої 

ради
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бу ли притаманні деякі риси лідера (добре 

вчився в школі, в бійках з однолітками пе-

ремагав і т. п.). А тут в інституті я виявився 

найменшим і наймолодшим. Так уже ста-

лося у моєму житті, що дорослішати (і па-

рубкувати) я розпочав тільки у студентські 

роки разом зі старшими хлопцями з нашої 

групи АГ-1.

Тут на перший план якось відразу вису-

нулися Ми кола Кравцов — чубатий весе-

лий хлопець з Донбасу (незмінний старо-

ста нашої групи), інтелігентний Анатолій 

Ярицин, прак тич ний Валентин Бу лацен 

Ярослав Яцків — студент ЛПІ, м. Львів, 1955 р.

та інші. В групі було всього три дівчини 

(Тетяна Корчагіна, Ріта Ніколаєва та 

Антоніна Муригіна), котрі користувалися 

особливою чоловічою увагою. Я затова-

ришував з Миколою Кравцовим. Коля все 

знав, з усіма вмів поговорити на будь-які 

теми, був завжди веселий і доброзичли-

вий. Тобто Коля був моєю протилежніс-

тю, бо я ніяковів та соромився з будь-

якого приводу. Крім того, на першому 

семестрі у мене виникли певні проблеми 

і з навчанням — важко давалася хімія, 

нарисна геомет рія та топографічне крес-

лення. Отже, я зрозумів, що мушу вдос-

коналюва тися — більше вчитися, займа-

тися спортом і читати... І вже починаю-

чи з другого курсу я став відмінником, а 

пізніше на третьому курсі навіть ленін-

ським стипендіатом, почав регулярно гра-

ти у футбол за різні команди (села Да-

Микола Кравцов
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Футбольна команда 

с. Данильче 

(Ярос лав Яцків 

четвертий праворуч)

нильче та факультету), ходити на студент-

ські вечори і т. п. 

У зв’язку з цими змінами мені запропо-

нували в 1957 році вступити в комсомол. 

Це зобов’язувало включитися у громад-

ське життя факультету: писати статті і 

вір ші до факультетської стінгазети. Свої 

перші «поетичні» спроби я розпочав ще 

весною 1956 року, коли вперше в житті 

побачив, як цвіте магнолія, що росла у 

сквері Політехнічного… 

Усмішкою білого цвіту

Тебе зустрічає вона

Й слова весняного привіту

Немов би здаля промовля.

Це усмішка весни чарівної

І кохання, і щирих надій,

Це і пісня душі молодої,

І пора незабутніх подій.

Якщо ти комсомолець, то маєш брати 

участь у різних офіційних заходах. Отже, 

8 березня.

В этот день замечательный единственный

Среди нас равнодушных нет.

Девушки и женщины, вам искренний

Дружеский привет!

Так поступово я почав звикати до «по-

пулярності», в першу чергу завдяки фут-

болу. Команда с. Дани льче славилася на 

весь район, а пізніше вийшла і на респу-

бліканський рівень. Пристрасті підігріва-

лися нестандартною поведінкою футбо-

лістів (замість «ура» ми вигукували «сла-

ва») і підтримкою наших вболівальників, 

котрі завжди супроводжували команду на 

виїздах. Перемоги ми святкували гучно, а 

поразки... зносили мовчки. Я любив ці 

футбольні баталії, повністю «викладався» 
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під час матчів і поступово увійшов до чис-

ла «зірок» сільського рівня. Це була моя 

стихія і традиційно шанована подія для 

данильчан, які ще в 1931 році створили 

першу футбольну команду. Футболом я 

захоплювався аж до кінця XX століття. 

Але були й інші яскраві моменти сту-

дентського життя. Добре пам’ятаю поїзд-

ку в колгосп с. Калинівка Кіровоградської 

області, де я вперше побачив такі широкі 

лани, пишні караваї білого хліба, який ми 

їли, запиваючи молоком. Були гео де зичні 

практики в районі міст Жидачів і Галич 

Після футбольного матчу в ГАО. Київ, 1986 р.

(обвітрені, засмаглі студенти вно сили по-

жвавлення у місцевий дівочий клан), вій-

ськові табори в лісах на Львівщині (тут ми 

були курсантами, а я навіть командиром 

взводу артрозвідки).

Ці події я намагався відобразити у пое-

тичній формі:

Л. Й.

Тих кілька складених рядків,

Тобі я серцем посвящаю.

Хоч мало було світлих днів,

Я їх із радістю згадаю.

Старинний Галич! Його

Ніколи не забуду…

Н. Кравцову

Неделя срок времени малый,

Чтоб службу солдата познать,

Но вид у тебя уже бравый,

Гражданским никак не назвать.

Как быстро мы все изменились — 

Здесь ссор и обид исключен вариант,

Студенты — солдаты, мы все породнились

Названьем единым — курсант.

На одному з танцювальних вечорів, які 

регулярно прохо дили в студентському клу-

бі на вул. Чистій (використавши свою «по-

пулярність», я перебрався на четвертому 

курсі в цей гуртожиток), я познайомився з 

молодою симпатичною студенткою з мед-

інституту Вікторією Кравцовою. Віта, від-

чувалося, любила бути в центрі уваги, 

цікавилася музикою, філософією і мала 

багато інших чеснот. Її оточувало ба гато 

поклонників. На цьому вечері щось го-

ворили про мене — ленінського стипен-

діата, котрий на цей час уже позбувся 

де яких своїх комплексів у поведінці з дів-
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Ярослав Яцків — курсант, 1959 рік

чатами, — і я стрімкою атакою «фут боль-

ним лівим крилом» (моя позиція в коман-

ді) пішов у наступ. Атака не вдалася... Але 

ми стали частіше зустрічатися з Вітою, і я 

ініціював створення тан дема: двоє Крав-

цових (Віта та Коля) і двоє Яцківих (я та 

Левко — студент геодезичного факуль тету, 

на рік молодшого від нас з Колею курсу). 

Цій четвірці подобалося бути разом — хо-

дити в кіно, театр чи просто зустрічатися в 

гуртожитку на вул. Радянській, де жила 

Віта з подругами. Взагалі хочу відмітити, 

що в м. Львові існувала традиція друж ніх 

стосун ків між хлопцями політехнічного 

і дів чатами медичного інститутів. Ще в 

1957 році я разом з старшокурсниками 

Орестової групи відвідував танці на вул. Ра-

діщева (нині Й. Сліпого), де проживали 

студентки фармацевтично го факультету. 

Тут Орест познайомився з Ніною Ігнатен-

ко — своєю май бутньою дружиною. Він 

вже закінчував інститут, а я виступав по-

середником у цій дружбі Ореста та Ніни.

О. Я.

Ти вже кінчаєш інститут,

В далекий світ ідеш ти з дому.

В останнє ми зібрались тут

На вечорі Святому.

Нехай щастить тобі в ділах,

Життя екзамен зичу здати.

Слова тремтять у мене на устах:

«Рушай в дорогу, рідний брате».

І коли справа дійшла до одруження, то 

так сталося, що я супроводжував Ніну в 

поїздці до моїх батьків в с. Данильче. Це 

була нелегка справа, якщо врахувати тра-

диції родин Західної України, де вважало-

ся за правило обирати собі дружин тільки 

з місцевих (Ніна була родом з Чернігівщи-

ни), характер мого батька і взагалі запитан-

ня: «Навіщо так рано женитися?», що за-

лишалося без відповіді. Ми з Ніною відбу-

ли ці оглядини, а через деякий час Орест і 

Ні на одружилися і в селі відбулося весілля.

Я не знаю причин, чому деколи на мене 

нападала якась «хандра».

Львівські панорами

Все небо хмарами вповите

І стиха дощик моросить.

Лице моє тугою вкрите,

Немає сміху — сумно жить.
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Вже надоїла до безтями

Уся оця одноманітність дій,

Сумнії львівські панорами

Один я ходжу — сам не свій.

Але завдяки знайомству з Вітою Крав-

цовою я став іншим, почав відвідувати 

(звичайно, супровод жуючи її) філармо-

нію, оперний театр, а зимою і каток. Моє 

життя якось розділилося на дві частини: 

те, що проходило на футбольних полях, за 

грою в преферанс з однокурсниками та 

фліртом з дівчатами і те, що пов’язувало 

мене з Вікторією. Незмінним залишалося 

моє відношення до навчання — я був від-

мінником і досить легко справлявся з ек-

заменами. За звичкою я готувався до екза-

менів у бібліотеці інституту разом з В. Бу-

лаценом. Це мене якось дисциплінувало. 

На останніх курсах я все більше почав ці-

кавитися вищою геодезією та астрономі-

єю. Мені більше подобалися математичні, 

а не технічні аспекти цих дисциплін.

Ярослав Яцків. Спо-

стереження зір в елон-

гаціях для визна чен-

ня азимута

Так пролетіли студентські роки, про-

йшла виробнича практика з її пригодами 

в лісах Мордовії, захист диплома («Спо-

стереження зір в елонгаціях  для визна-

чення азимута») і прийшла пора розподі-

лятися на роботу. 

І не забуду я ніколи

Тих радісних студентських днів,

Які провели ми с тобою,

Старинний рідний Львів!

Декількох хлопців взяли в Москву у Вій-

ськово-інженерну академію ім. Куйбише-

ва (BIKA), в т. ч. моїх друзів М. Кравцова 

та П. Яроцького. Я не пройшов мандатної 

комісії через зрозумілу причину (ненадій-

ний). Я тоді дуже переживав за цю неспра-

ведливість… Але, як я вже згадував раніше, 

все те, що робилося проти мене, зрештою 

ставало для мене позитивом. Мої друзі піс-

ля підготовки у ВІКА були направлені на 

службу на т. зв. «НИП» до Середньої Азії, 
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де опинилися у вкрай складних умовах 

життя. Можливо, це стало при чиною того, 

що М. Кравцова та А. Яро цького вже не-

ма на цьому світі. 

Я не скористався своїм правом вибору 

місця роботи і був направлений в Україн-

ське астрономо-геодезичне підприємство 

для роботи в м. Джезказгані. Але доля роз-

порядилася по-іншому. Десь у середині лип-

ня 1960 р. я отримав листа з Полтавської 

гравіметричної обсерваторії АН УРСР.

Уважаемый Ярослав Степанович!
Вам, наверне, известно, что по рекомен-

дации профессора Николая Константино-

вича Мигаля мы возбудили ходатайство о 

том, чтобы Вы были направлены на работу 

в Полтавскую гравимет рическую обсерва-

торию АН УССР. Вопрос этот в настоящее 

время решен положительно. Своим письмом 

от 24 июля с. года ГУГК направляет Вас в 

наше распоряжение. Копии этих писем были 

посланы в ЛПИ и в Украинское АГП. В на-

стоящее время мы уже получили Ваше лич-

ное дело из Украинского АГП и в ближайшие 

дни вышлем оформленную путевку на Вас в 

отдел кадров ЛПИ. Так что имейте ввиду, 

что окончательное Ваше назначение — в 

Полтавскую гравиметрическую обсервато-

рию. Путевку и подъемные от Украинского 

АГП, если Вы их получили, верните назад. 

Возможно случится так, что выдав путевку 

к нам, Вам в ЛПИ не смогут дать подъемные, 

т. к. мы их наверняка не успеем перевести 

(ЛПИ еще не запрашивало нас об этих день-

гах). Так Вы не ждите там подъемных. Все 

получите здесь у нас, на месте по прибытии 

с путевкой. Только сохраните все проездные 

билеты Львов-Полтава.

У нас будете работать на должности 

инженера. Оклад 880 рублей. Квартирой 

будете обеспече ны.

Сообщите нам, когда Вы намерены при-

ехать. Если у Вас предстоит лагерный сбор 

и к 1 авгус та не сможете прибыть, то об 

этом поставьте в известность дирекцию 

Обсерватории заблаговре менно.

Ученый секретарь Полтавской гравиме-

трической обсерватории

г. Полтава  П.С. Матвеев
08.07.1960 г.

Я пристав на цю пропозицію з двох 

причин:

1) в Полтавській гравіметричній обсер-

ваторії АН УРСР (ПГО) в 50-ті роки пра-

цював А.Є. Філіппов, котрий читав нам 

курс вищої геодезії і відрізнявся від бага-

тьох викладачів своєю ерудицією та демо-

кратичністю у поведінці зі студентами 

Я. Яцків — випускник ЛПІ
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(Анатолій Євгенович радив мені поїхати 

на роботу в ПГО, зазначивши, однак, що, 

на жаль, «з Полтави виїхав талановитий 

вчений — Є.П. Федоров». Так я вперше 

почув про Є.П. Федорова і про ПГО);

2) Вікторія Кравцова з мамою прожи-

вала в м. Полтаві...

Тепер, з плином часу, я все з більшою 

повагою згадую моїх вчителів з геодезич-

ного факультету — людей неординарних і 

навіть мужніх — М.К. Мігаля, А.Л. Ост-

ровського, А.Є. Філіппова, П.Т. Бугая, 

М.І. Ма рича та багатьох інших. Пізніше 

зустрічі з тими з них, хто ще був живий, 

для мене завжди були великою радістю.

НА ПОЧАТКУ 
ШЛЯХУ В НАУКУ 
(Полтава, 1960—1962)

Після закінчення Львівського політехніч-

ного інституту я відпочивав вдома у бать-

ків. Попереду мене чекало нове життя, 

яке бентежило і водночас вабило. Але мо-

лодість брала своє — були вечірки з дів-

чатами та гучні футбольні баталії на Ста-

ніславщині. Наша «данилецька» (від на-

зви — с. Данильче) команда продовжувала 

традицію минулих років і славилася пе-

ремогами. Моя остання гра у складі ко-

манди відбулася в с. Пуків. Ми знову ви-

грали, на моєму рахунку був забитий гол і 

«невелика бійка» з уболівальниками, які 

вибігли на поле, незадоволені рішенням 

судді. Все закінчилося добре, хоча мені і 

прийшлося покинути футбольне поле. Цей 

мій останній матч ще довго згадували 

уболівальники с. Данильче в розмовах зі 

мною, коли я пізніше під час відпусток 

приїздив додому. 

19 серпня 1960 р. я завчасно відправив-

ся до Полтави — місця моєї роботи, щоб, 

по-перше, заїхати в м. Прилуки, де жили 

батьки Ніни Ігнатенко (Яцків), а, по-дру-

ге — на 22 серпня у мене було призначе-

но побачення з Вікторією Кравцовою (Ві-

тою) в м. Полтаві біля пам’ятника Слави. 

В Прилуках мене дуже гостинно зустріли 

батьки Ніни (Андрій Терентійович та Лі-

дія Кирилівна) та її тітка — Марія Кири-

лівна. Це було моє перше знайомство з 

невеликим містом Чернігівщини (раніше 

воно належало до Полтавського повіту), 

його укладом життя і традиціями. Від дому 

Ігнатенків віяло якимось спокоєм і му-

дрістю. Андрій Терентійович любив пого-

ворити на теми з українського життя (до 

речі, він виявився навіть більш радикаль-

ним по відношенню до Москви, ніж мої 

земляки-галичани). Марія Кирилівна, кот-

ра багато років вчителювала на Прилуч-

чині, знала напам’ять і читала вірші Т. Шев-

ченка, а Лідія Кирилівна була справжнім 

чудотворцем на кухні. Ох і смачні борщі 

вона варила! Андрій Терентійович захоп-

лю вався виготовленням яблучного вина — 

в кожному куточку великого будинку щось 

булькало і настоювалося. Так за чаркою 

доб рого вина та в компанії з добрими 

людь ми швидко пролетіло кілька днів у 

Прилуках.

Я вирушив до Полтави, котра мене зу-

стріла сильним дощем. Кажуть, на щастя! 

Можливо, так і сталося, бо попри всі пол-

тавські негаразди, я завжди згадую Пол-
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таву як початок мого наукового шляху і як 

велику школу особистого життя. Пол тав-

сь ка гравіметрична обсерваторія АН УРСР 

(ПГО) з її садибою, невеликими павіль-

йонами і чудовим головним корпусом 

справили на мене приємне враження (піз-

ніше я дізнався, що тут жив і працював ві-

домий російський художник Г. Мясо єдов). 

Це враження ще більше укріпилося після 

зустрічі з директором обсерваторії член-

кореспондентом АН УРСР Зінаї дою Ми-

колаївною Аксентьєвою та її близь кою по-

мічницею, завідуючою групою ши рот них 

спостережень Євгенією Всеволодівною 

Лав рентьєвою. Це були яскраві представ-

ниці славної наукової школи О.Я. Ор ло-

ва, котрі якимось дивним чином поєдну-

вали любов до науки з її невпинним рухом 

вперед і вір ність традиціям.

Мені тимчасово виділили кімнату в 

гуртожитку — невеликому будинку фін-

ського типу, в якому постійно проживав 

Г.П. Федоров, брат Є.П. Федорова. Зали-

шивши свої речі в цій кімнаті, я виру-

шив на побачення з Вітою. Дощ трохи 

вщух... Віта у великому армійському до-

щовому плащі чекала, за її словами, «Сла-

ву біля пам’ятника Слави». Я і сьогодні 

добре пам’ятаю цю хвилюючу зустріч двох 

друзів, дороги яких так дивно перетина-

тимуться у майбутньому. Ми були щи-

рими, добрими друзями. Нас багато що 

об’єднувало, але водночас ми були людь-

ми різними. Віта  — вродлива, освічена ді-

вчина, котра захоплювалася літературою, 

музикою, філософією. А я — самовпев-

нений хлопець, котрий прагнув якомога 

швидше все осягнути і в той же час по-

стійно боровся з своїм комплексом «нео-

свіченості» у стосунках з Вітою. Щоб не 

стояти під дощем, ми вирушили до Віти-

ної матері — Лідії Андріївни Кравцової 

Головний корпус 

Пол тавської 

гра ві ме т рич ної 

обсерваторії 

АН УРСР
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(Л.А. як ми її величали). Господиня зустрі-

ла нас дуже сердечно і, незважаючи на 

скромні можливості, в її невеликій квар-

тирі запахло смачними стравами. Потім я 

був частим гостем у Л.А. і за весь час пе-

ребування у Полтаві фактично знаходився 

під її опікою. Заради справедливості му шу 

визнати, що я не завжди сприймав цю 

опіку однозначно. Але завжди Л.А. була 

для мене добрим порадником і вчителем.

В ці останні дні серпня 1960 р. в ПГО 

ще відчувалася літня відпускна пора, тому 

Віта знайомила мене з Полтавою та її око-

лицями. В кінці місяця Віта виїхала до Льво-

ва на навчання, а я повністю занурився у 

роботу. Хотілося якнайшвидше зро зуміти 

і вивчити всі нюанси широтної справи. 

У стінах Полтавської гравімет рич ної об-

Вікторія Кравцова, м. Полтава, 

1960 р.

серваторії витав дух її засновника — ви-

датного астронома і геофізика, ака деміка 

АН УРСР О.Я. Орлова. Його тут обож ню-

вали і ретельно берегли закладені ним тра-

диції широтних та гравіметричних спосте-

режень. У той же час тут було накладено 

своєрідне табу на популярність Є.П. Фе до-

рова — талановитого вченого, котрого в 

1959 р. перевели у Київ на посаду дирек то-

ра Го лов ної астрономічної обсерваторії АН 

УРСР (тут, в Полтаві, я вперше дізнався, 

що є така обсерваторія). В чому була «про-

вина» Є.П. Федорова перед «хранителями 

культу» О.Я. Орлова — його учителя, я не 

знаю до цього часу. Мабуть, причина кри-

лася у яскравій творчій індивідуальності 

Є.П. Федорова. Його роботи 1950-х ро-

ків з проблеми нутації Землі стали широ-

ко відомими в світі і принесли славу Пол-

тавській гравіметричній обсерваторії.

На початку 60-х років у ряди співро-

бітників ПГО влилося молоде поповнен-

ня з Києва, Львова, Полтави і Харкова. 

Серед нього були і мої однокурсники — 

Валентин Булацен (нині директор ПГО) та 

Павло Корба (нині викладач Полтавсько-

го технічного університету), котрі вступи-

ли до аспірантури за спеціальністю «граві-

метрія». На мою долю випало займатися 

проб лемою руху полюсів Землі і широтни-

ми спостереженнями. Скориставшись від-

сутністю П.С. Матвеєва, котрий сподівав-

ся, що я буду працювати у його групі над 

проблемою земних припливів, З.М. Ак-

сентьєва разом з Є.В. Лаврентьєвою зро-

били з мене астронома. У ПГО велися па-

ралельні спостереження за змінами широ-

ти на двох зеніт-телескопах по так званій 
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Полтавській широтній  програмі. Крім то-

го, ветеран ПГО М.А. Попов вів унікальні 

спостереження двох яскравих зірок, які 

кульмінували в зеніті Полтави майже че-

рез 12 годин. Щоб отримати звання спо-

стерігача (а в Полтаві це було престижне 

звання), потрібно було скласти декілька 

екзаменів у Є.В. Лаврентьєвої. Перший 

екзамен — з каліграфії. Є.В. Лаврентьєва 

попросила мене що-небудь написати на 

аркуші паперу. Подивившись, сказала: «Го-

дится! А то у некоторых такой почерк, что 

они не могут быть наблюдателями». Дру-

гий екзамен — з бережного ставлення до 

зеніт-телескопа. Вона власноручно (у пов-

ному розумінні цього слова) вчила мене 

плавно повертати зеніт-телескоп навколо 

вертикальної осі і закріплювати рівень Таль-

котта. Потім були тренувальні спостере-

ження та контроль заповнення жур налу 

спостережень. На перший погляд всі ці 

правила можуть здаватися несерйозними. 

Але з них і складалася культура спостере-

жень, заснована пулковською астрометрич-

ною школою, до якої належав О.Я. Орлов.

Я досить швидко опанував техніку спос-

тережень і вже в жовтні 1960 року був до-

пущений до самостійних спостережень. 

Це була нелегка робота. Доводилося спо-

стерігати кожну другу (або третю) ніч по 

дві групи зір — одну вечірню, а другу ран-

кову. Полтавська широтна програма була 

зручна в тому розумінні, що дозволяла 

значно спростити обробку спостережень. 

Але вона була більш трудомісткою у по-

рівнянні з відомою 12-груповою прог ра-

мою Міжнародної служби широти. Ме ні 

особливо не подобалися 4-годинні перер-

ви між спостереженнями груп зір, кот рі бу-

ли в Полтавській програмі. На відміну від 

моїх колег я не використовував ці перер ви 

для відпочинку чи сну, а працював — чи-

тав статті (одну з перших я прочитав ро-

боту мого вчителя А.Є. Філіппова, опуб-

ліковану в трудах ПГО), писав листи... 

Я працював з великим захопленням і на-

віть потрапив на сторінки газети «Ком-

сомолець Полтавщини», в якій писали:

«Він ще не зробив важливого відкриття в 

астрономії. Наукові праці, які примусили б 

замислитись учених світу, юнак навіть не 

почав писати. Зовсім недавно комсомолець 

Ярослав Яцків разом із своїми друзями го-

тувався до семінарів, диспутів, поспішав на 

заняття до Львівського державного полі-

технічного інституту. Зараз він — науко-

вий працівник Полтавської гравіметричної 

обсерваторії Академії наук УРСР.

Цікава робота в юнака. Своїми спостере-

женнями він допомагає вивчати внут ріш ню 

будову Землі та її обертовий рух. Час то до-

водиться Ярославові допізна засиджувати-

ся над новинками літератури, консульту-

ватись із старшими.

— Весь час треба вчитись, — посміха-

ється комсомолець, — бо наука ж не стоїть 

на місці, а невпинно рухається вперед.

Але, хоч як завантажений юнак, все ж 

він знаходить час і для того, щоб послухати 

музику, прочитати цікаву книгу, зайнятись 

спортом, фотографуванням. Велике коло ін-

тересів у молодого наукового працівника.»

У кінці 1960-го року в ПГО сталася важ-

лива подія — на території обсерваторії бу-

ло завершено будівництво житлового бу-

дин ку. Мені разом з Борисом Сінчес ку лом, 
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молодим астрономом з Харківсько го уні-

верситету, надали трьохкімнатну квартиру. 

Нашою сусідкою була Алла Славінська — 

випускниця Київського університету, сим-

патична, комунікабельна і взагалі чудова 

дівчина. У будинку не було центрального 

опалення і доводилося власноручно (дро-

вами і вугіллям) опалювати свої кварти ри. 

Для нас, хлопців, це була не дуже приваб-

лива робота. Тому в нашій з Б. Сінческу-

лом квартирі було холодно. А у Алли Сла-

вінської, яка жила разом з сестрою, зав жди 

можна було погрітися і щось перекуси ти 

(в ті роки у Полтаві були проблеми з про-

дуктами харчування). Тому я був частим 

гостем у Славінських. Велике пож вав лення 

у обсерваторне життя внесла під готовка 

до святкування Нового року, орга нізована 

молодими співробітниками ПГО. Молоді 

була властива деяка антипатія до стерео-

типів та традицій, які так глибоко пустили 

коріння в ПГО. Тому ми дозволяли собі 

певні «вольності». Але повага до старшого 

покоління за будь-яких обставин відчува-

лася у колективі. Я не пам’ятаю випадку, 

щоб на старших хто-небудь підви щував 

голос або некоректно висловлювався у їх 

присутності.

Після Нового року в Полтаву на каніку-

ли приїхала Віта і в нас склалася чудова 

компанія — Алла Славінська і Вадим Го-

лубицький, Віта і я. Відвідували каток, 

влаштовували лижні прогулянки у місячні 

різдвяні ночі, співали і танцювали. Ще бу-

ли надзвичайно приємні вечірки на квар-

тирі у А. Славінської. Нам, молодим, жит-

тя здавалося прекрасним. Здавалося, що 

попереду на нас чекає ще так багато літ та 

подій! Так сталося, що я вже не міг уявити 

собі мого майбутнього життя без Віти. 

Після її від’їзду до Львова ми регулярно 

писали один одному. Я з нетерпінням че-

кав листів з позначкою К.В.

Десь тоді зимової пори я зустрів у Лідії 

Андріївни шкільну подругу Віти, Анну 

Назарову — яск ра ву брюнетку, сту дент ку 

Харківського стоматологічного ін сти ту-

ту. Анна була сиротою (її батько загинув 

на війні, а мати померла після тяжкого 

онкологічного захворювання). У Полтаві 

у неї залишилася невелика квартира у ха-

ті «шевченківського типу» та брат Міша 

(Ми хайло), котрий навчався у школі-

інтернаті. З Анною ми почали частіше зу-

стрічатися і коли вона приїздила в Полта-

ву, і у Харкові, куди я їздив у справах това-

риства «Знання». З Анною було цікаво, а 

моя чоловіча гордість була по тішена, бо 

на Анну — красиву чорняву дівчину — 

звертали увагу перехожі представники 

сильної статі. І все таки я ніко ли не ду-

Ярослав Яцків записує дані спос тережен нь на 

зеніт-телескопі
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мав, що через рік запропоную Анні стати 

моєю дружиною. Се ля ві! 

1961 рік увійшов в аннали історії нашої 

планети взагалі  та СРСР зокрема. Було 

повне сонячне затемнення, був перший 

політ людини в космос, була грошова ре-

форма... Цей рік став переломним у моєму 

науковому житті. Я остаточно визначив 

коло моїх наукових інтересів — добові 

зміни широти і пов’язані з ними пробле-

ми (абераційна стала, теорія нутації то-

що). Свою першу наукову статтю на цю 

тему я надіслав Є.П. Федорову з прохан-

ням познайомитися і висловити свою дум-

ку. Через деякий час отримав відповідь. 

Цей лист мого майбутнього вчителя є для 

мене дорогою реліквією.

Уважаемый Ярослав Степанович!
При чтении Вашей статьи у меня сложи-

лось впечатление, что из проведенных Вами 
вычисле ний и сопоставлений нужно было бы 
сделать выводы, почти прямо противо по-
ложные тем, кото рые делаете Вы. Именно 
Вы могли бы довольно убедительно пока-
зать, что не имеет серьезного смысла де-
лать попытки определить поправку пос то-
янной аберрации из широтных наблюдений. 
Такой вывод был бы полезен, так как ука-
занный способ определения постоянной абер-
рации и до сих пор привлекает к себе не ко-
торых астрономов. Но следующие сообра-
жения убеждают нас в том, что он едва ли 
может привести к надежным результатам.

1. Отрицательный знак ошибки за мы ка-
ния, который получается в большинстве 
случаев при наблюдениях в Северном полу-
шарии, показывает, что широта увеличи-
вается в течение ночи.

2. Непосредственные попытки выявить 
это увеличение, предпринятые Бергом, Ев ту-
шен ко и Федоровым, Нестеровым, Блазером 
и др., показывают, что широта возрастает 
монотонно, в пер вом приближении линейно.

3. Такое увеличение широты можно объяс-
нить тем, что принятое значение посто-
янной аберра ции меньше истинного значе-
ния. Действительно, если поправка к по-
стоянной аберрации Δk по ложительна, в 
ко лебаниях широты должен появиться су-
точный член

Δϕ = Δkcosεsinϕsint (1)

Если ограничится только ночными наблю-
дениями, то надежные значения Δk можно по-
лучить для промежутка от 19 h до 5 h сред-
него времени. На всем этом промежутке 
функция (1) будет мо нотонно возрастать.

4. Однако в течение указанного времени 
систематические ошибки наблюдений дол-
ж ны также меняться монотонно, хотя бы 
из-за постепенного понижения тем пера ту-
ры или суточных колеба ний рефракции.

5. Путем анализа наблюденных значений 
Δk практически невозможно выяснить, под 
влиянием какой из указанных выше причин 
происходит постепенное изменение широты 
в течение ночи.

Если Вы, согласившись с этими сообра-
жениями, возьмете на себя труд подкре-
пить их факти ческими данными, Вы сделае-
те действительно полезную работу. Важно 
было бы также объяснить, почему при на-
блюдениях на Вашингтонской зенитной тру-

бе получается уменьшение широты от ве-

чера к утру, а наблюдения ярких зенитных 
звезд в Полтаве вообще не обнаруживают 
суточных колебаний.
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Дискуссия всех этих вопросов теперь осо-
бенно нужна. Дело в том, что предложение 
об увели чении постоянной аберрации выс ка-
зывается в последние годы довольно настой-
чиво. На симпози уме в Хельсинки в августе 
прошлого года оно обсуждалось оживленно, 
и было решено вновь рас смотреть это пред-
ложение на II-м съезде Международного 
астрономического союза в текущем году. 
А. Данжон взялся подготовить доклад с 
обоснованием необходимости пересмотра 
принятого значения постоянной аберрации. 
Очень полезно было бы показать, что при 
этом пересмотре не следует ссылаться на 
значения постоянной аберрации, выведен-
ные из широтных наблюдений.

Советую Вам познакомиться с моногра-
фией К.А. Куликова «Фундаментальные по-
стоянные астрономии». В ней есть доволь-
но полная сводка результатов определения 
постоянной аберрации. Из текста Вашей 
статьи и списка литературы я заключил, 
что Вы с этой книгой не знакомы.
С пожеланиями дальнейших успехов в Ва шей 
работе.

18.05.1961  Е.П. Федоров

З листа видно, наскільки Є.П. Федоров 

серйозно ставився до такої справи, як ре-

цензування. Його лист, з одного боку, за-

охочує незнайомого йому початківця до 

наукової праці, а з другого — застерігає не 

підходити до розгляду проблеми надто 

поверхово. Я не повністю погодився з 

думками Є.П. Федорова (і, здається, по-

ступив правильно) і опублікував в збірни-

ку праць ПГО свою першу статтю. Вона 

викликала зацікавлення серед фахівців, 

тому що передбачалася зміна системи 

астрономічних сталих. Я зрозумів, що по-

винен шукати дорогу до Є.П. Федорова.  

Тим часом на передній план вийшли по-

дії мого особистого життя. Віта Кравцова 

та Левко Яцків, продовжуючи навчання і 

зустрічі у Львові, вирішили «формально», 

як вони заявили друзям, одружитися. Це 

давало змогу Левкові отримати направлен-

ня на роботу в м. Кременчук. Про це мені 

написала Віта у своєму листі. Для мене це 

була неочікувана новина. Але я вирішив, 

що все виясниться під час моєї поїздки до 

Львова на травневі свята. Приїхали також 

до Львова з Москви з військової академії 

П. Яроцький і М. Кравцов — красені у вій-

ськовій формі. Але на цей раз щось розла-

дилося у стосунках нашої четвірки. Коля 

якось фальшиво балагурив. Левко мовчав і 

переживав можливі зміни в його житті. 

Віта ухилялася від відвертої розмови... 

Потім «формальний» акт одруження 

Левка і Віти переріс у реальний. Наші до-

роги з Левком і Вітою Яцківими ще не-

одноразово перетиналися — то в Пол таві, 

то в Києві. Це були зустрічі старих прия-

телів, котрі, незважаючи на розуміння, 

що «романтика молодості і проза життя — 

це дві різні речі...», відчували якусь прови-

ну один перед одним.

За прошлым жалеть я не стану,

Хоть в сердце обида жива.

Зачем разжигать эту рану

И боль, что меж нас пролегла.

Но как мне забыть те мгновенья,

Что нам их дарила судьба,

И канут ли в Лету сомненья,

Зачем ты так странно ушла?
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У липні 1961 року я разом з Вадимом 

Голубицьким і Аллою Славінською виїхав 

у Карпати, відвідавши по дорозі с. Да-

нильче. Ця туристична подорож з її ро-

мантикою і красою природи дещо відво-

лікла мене від душевних переживань і, 

повернувшись в Полтаву, я знову зану-

рився у роботу. 

Про моє прагнення до більш тісної 

співпраці з Є.П. Федоровим якимось чи-

ном стало відомо керівному «матріархату» 

ПГО. Були вжиті превентивні заходи — 

З.М. Аксентьєва написала листа профе-

сору Московського університету К.О. Ку-

лікову, котрий підтримував дружні сто-

сунки з ПГО, з проханням взяти мене до 

заочної аспірантури Державного астроно-

мічного інституту ім. П.К. Штерн бер га 

(ДАІШ). Костянтин Олексійович («дядя 

Костя», як його звали в ДАІШ) погодився 

і я практично без підготовки виїхав до 

Моск ви складати екзамени в аспірантуру 

ДАІШ. Мене поселили в гуртожитку Мос-

ковського університету на Ленінсь ких го-

рах, де я отримав окрему кімнату. Це був 

палац у порівнянні зі звичайними студент-

ськими гуртожит ками. 

У мене не було ніяких проблем із зда-

чею екзаменів з німецької мови, яку я знав 

значно краще від інших кандидатів, та 

марксизму-лені ніз му. А на екзамені зі спе-

ціальності я пот рапив у скрутне станови-

ще. В екзаменаційну комісію входили ві-

домі московські вчені Г. Дубошін, В. По-

добєд, М. Сагітов та ін. «Дядя Костя», на 

підтримку котрого я розраховував, був від-

П. Яроцький, 

Я. Яц ків та Л. Яцків
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сутній. Я отримав білет із запитаннями: 

зміни широти; метод найменших квадра-

тів; проблема сталості Сонячної системи. 

Я думав, що легко здолаю перші два за пи-

тання. Але вже на початку екзамену Во ло-

димир Володимирович Подобєд (гро за 

всіх студентів-ас тро номів, як мені пізніше 

сказали) запитав мене про помилки ката-

логів положень зір, зокрема типу Δδ (α). 

В ті часи з цією проблемою я ще не був 

обізнаний і... на мою адресу пролунала 

якась дошкульна репліка Подобєда. І все 

таки я, здається, справив на екзаменато-

рів непогане враження, відповідаючи на 

перші два запитання. Тому, незважаючи 

на те, що я «плавав» на ос танньому запи-

танні (небесної ме ханіки я ніколи не ви-

вчав), я отримав загальну оцінку «4» і 

вважав себе вже за ра хова ним до заочної 

аспірантури ДАІШ. Але під час підготов-

ки відповідного наказу на фізфаці МДУ 

чиновники виявили, що у мене є тільки 

один рік стажу (а той факт, що я закінчив 

інститут з відзнакою через рік праці в ПГО 

вже втратив свою силу). 

Справу вдалося залагодити дякуючи за-

ступнику директора ДАІШ Марату Усма-

новичу Сагітову — відомому геофізику і 

чудовій людині. Пізніше у мене склалися 

дуже теплі взаємини і з М. Сагіто вим, і з 

В. Подобєдом, а ДАІШ дав мені путівку в 

астрономічний світ.

У мене до цього часу зберігається ас-

пірантський план роботи, до якого були 

вклю чені: здача кандидатських екзаменів 

(діамат та німецька мова), теоретична під-

готовка з проблеми обертання Землі (ви-

вчення монографії К.О. Кулікова) та спо-

стереження на зеніт-телескопі Цейса в 

Пол таві. Тема дисертації не була оста точ-

но визначена, але передбачалося, що во-

на буде пов’язана з телескопом ЗТЛ-180, 

котрий планувалося встановити в Пол та-

ві. Цим передбаченням не судилося збу-

тися. Хоч я успішно склав кандидатські 

екзамени у Московському університеті на 

початку 1962 року та практично познайо-

мився з проблемою змін широти, мене не 

покидала думка, що я йду хибним шля-

хом. Тому, коли я зустрівся з Індою Гла-

голєвою — аспіранткою Є.П. Федорова, 

кот ра займалась питаннями оцінки точ-

ності широтних спостережень, — я по-

просив її поговорити з Є.П., чи не зміг би 

він взя  ти мене в «його команду». 

У квітні 1962 ро ку я вперше взяв участь 

у науковій кон ференції — Пленумі Комі-

сії з вивчення обертання Землі Астроради 

АН СРСР, котрий проходив у Києві під 

головуванням Є.П. Федорова. Під час цьо-

го зібрання я познайомився з багатьма 

відомими спе ціалістами служби часу і ши-

роти. Серед них Д.Ю. Бєлоцерковський, 

М.Н. Павлов, М.М. Парійський та ін. Ра-

зом з І. Глаго лє вою я відвідав ГАО в Голо-

сієві (Обсер ва то рія не справила на мене 

однозначного вра ження — у порівнянні з 

ПГО вона вигля дала біднішою...) і мав роз-

мову з Є.П. Фе доровим, котрий повідо-

мив, що може ме не прийняти в очну ас-

пірантуру ГАО. Для мене це була дуже 

приємна звістка, якби не деякі «але»: як 

повідомити про це рішення К.О. Куліко-

ва? Як мій перехід до Є.П. Федорова буде 

сприйнято в Полтаві, де на мене поклада-

ють певні надії? Як вирішити мої сімейні 
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справи (а ми з Анною вирішили одружи-

тися)? Ось так з надією і сумнівами я по-

вернувся до Полтави. Написав відвертого 

листа «дяді Кості» і заяву в ДАІШ з про-

ханням переслати мої документи до ГАО 

АН УРСР.

Глубокоуважаемый Константин Алек-
сеевич!

Беспокою Вас письмом, так как не уда-

лось встретиться с Вами после сдачи кан-

дидатских эк заменов в Москве. Я уже го-

ворил с Вами о том, что собираюсь посту-

пать в очную аспирантуру. Дело в том, что 

продолжать заниматься в заочной аспи-

рантуре не имеет смысла. Я думал, что в 

Полтаве в скором будущем будет ЗТЛ-180 

и здесь можно было бы провести некото-

рые интерес ные наблюдения. Как стало 

из вес т но, ЗТЛ-180 для Полтавской обсер-

ватории еще даже не изго товлен, хотя он 

должен был быть в Полтаве в 1962 г. 

По чисто личным причинам (я недавно же-

нился) мне лучше перейти в аспирантуру 

ГАО АН УССР. Я обратился к Е.П. Федорову 

с просьбой написать о возможности пере-

хода из заочной аспирантуры ГАИШ в очную 

ГАО АН УССР, на что получил по ло жи тель-

ный ответ. Необходимо только, чтобы мои 

документы были переданы из ГАИШ в ГАО 

АН УССР.

Я был бы Вам очень благодарен за содей-

ствие в этой пересылке.

1 августа 1962 г.

С уважением Ваш Я.С. Яцкив

Костянтин Олексійович не тільки не 

об  разився з приводу мого рішення пере-

йти в аспірантуру до Є.П. Федорова, але 

особисто допоміг мені влаштувати всі 

фор мальності з пересилкою моєї особової 

справи до Києва. З К.О. Куліковим ми 

зберігали дуже добрі стосунки протягом 

багатьох років. Він був опонентом моїх 

дисертацій, добрим порадником і ціка-

вим співрозмовником. Я прагнув якомо га 

швидше приступити до наукової роботи, 

але життя вносило свої корективи. 

1961—1962 з Анною Назаровою ми ста-

ли частіше зустрічатися та фактично жити 

разом. Я їй надавав всебічну допомогу. 

Обоє без за бобон, але і без грошей. 

Я снова и снова встречаюсь

С Тобой, преступившей Завет.

Я с прошлым как будто прощаюсь,

Обласкан царицей, простой человек.

Мир соткан с одних лишь мгновений,

Названье которых — судьба.

Смогу ль уберечь от волнений

И сделать счастливой Тебя?

І все таки вирі шили офіційно одружи-

тись. Як організувати весілля? Як повідо-

мити моїм батькам про наше одруження? 

Я взяв відпустку і ми з Анною поїхали в 

с. Данильче, щоб я представив її моїм 

батькам*. Їм Анна сподобалася, і вони не 

заперечували проти нашого офіційного 

од руження, хоч і поставилися до цієї події 

досить прохолодно, зауваживши, що Анна 

є «совітка», тобто зі Східної України. 

* В селі Данильче трапилась цікава подія. Тут пе-

ребував циганській табір і стара циганка дуже 

хотіла поворожити Анні. Я з неохотою пого-

дився. Серед багатьох слів ворожби пролуна-

ло: «Ты будешь и счастливая, и несчастная. Ты 

проживеш 77 лет». Так і сталося у житті Анни.
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Наше весілля

Свідоцтво 

про одруження
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29 липня 1962 року ми з Анною одру-

жилися. Це було скромне весілля у колі 

найближчих родичів та друзів. Свідками 

були Алла Славінська та Вадим Голубиць-

кий. З Прилук приїхали Ніна та Орест 

Яцківи. У Анни близьких родичів не було, 

а тільки її подруга Галя Проваторова (Ко-

заченко). 

Після літньої відпустки в кінці серпня 

1962 року я виїхав до Києва і приступив до 

навчання в аспірантурі. 

Поселили мене в гуртожитку АН УРСР, 

що на вул. С. Пе ровської, 6/11. У цьому 

ж гуртожитку жила Інда Глаголєва та Ед-

гард Яновицький з дру жиною Галею (ас-

піранткою ГАО). Це було дуже вигідне 

місце проживання, оскільки спілкування 

не припинялося і вечорами. Зі мною в 

кімнаті жив Леонід Нижник — таланови-

тий математик і неординарна осо бистість, 

та Віктор Мірошниченко — ас пірант Ін-

ституту кібернетики АН УРСР, кот рий за-

ймався проблемами управління залізнич-

ним транспортом. З Віктором я дов го під-

тримував дружні стосунки, при нагоді 

згадуючи аспірантські роки (чо мусь в 

останні роки наші дороги дещо розійшли-

ся і зустрічаємося ми тільки у сумні дати 

нашого життя). 

У турботах про вагітну Анну (вона зали-

шилася у Полтаві, а я її регулярно відві-

дував),а далі й про сина у тривогах за май-

бутнє, у прагненні швидше визначитися 

з ви бором теми дисертації та її виконан-

ням пролетіли два з половиною аспірант-

ських роки (замість звичайних трьох, бо 

мені зарахували один рік заочної аспіран-

тури за півроку очної). 

В АСПІРАНТСЬКІЙ 
КОМАНДІ Є.П. ФЕДОРОВА 
(Київ, 1962—1965)

На початку 60-х років навколо Є.П. Федо-

рова згуртувалася група молодих науков-

ців, які активно працювали в різних на-

прямах досліджень з проблеми зміни ши-

роти та вивчення обертання Землі: Інда 

Глаголєва — розробка нових методів оцін-

ки точності широтних спостережень, їх 

зглад жування та аналізу; Алла Корсунь — 

роз робка методів обчислення координат по-

люса Землі за даними широтних спос те ре-

жень; Степан Майор — обробка широтних 

спостережень на станціях МСШ в одно-

рідній системі; Володимир Тарадій — теоре-

тичні аспекти проблеми обертання Землі.

Я прийшов у цей колектив вже маючим 

деякий досвід виконання та аналізу ши-

ротних спостережень, набутий у Полтав-

ській обсерваторії. Є.П. не запропонував 

мені теми дисертації, тому я вирішив за-

йматися проблемою добових варіацій ши-

роти, зокрема популярною на той час за-

дачею визначення вільної добової нутації 

(ВДН), обумовленої впливом рідкого яд-

ра Землі на її обертання. На важливість 

цієї проблеми звернув увагу М.М. Парій-

ський на Пленумі Комісії з вивчення обер-

тання Землі, який проходив у Києві в квіт-

ні 1962 року. М.А. Попов з Полтави, ма ючи 

унікальний матеріал спостережень, від р-

азу взявся за визначення параметрів ВДН. 

Я вирішив використати для вивчення 

цієї нутації звичайні широтні спостере-

жен ня, тобто ті, що виконувалися за про-

грамою МСШ, Пулковською розширеною 
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та Полтавською 4-груповою програма ми. 

Але швидко я зрозумів, що мені не обі-

йтися без вико ристання нових методів 

ана лізу часових рядів, таких, як фільтра-

ція та спектральний аналіз. Я почав ви-

вчати теорію випадкових функцій, коре-

ляційний і спектральний аналізи часових 

рядів та методи математичної статистики. 

Отже, мої інтереси почали дуже тісно пе-

реплітатися з темою, якою займалася І. Гла-

голєва. З Індою у мене відразу склалися 

(і продовжуються донині) дружні стосун-

ки. Ми часто обговорювали наші наукові 

задуми і результати. І навіть так сталося, 

що під впливом цих розмов Інда не подала 

до захисту вже майже готову дисертацію, а 

вирішила її значно переробити. 

В особі Інди я завжди мав доброго слу-

хача, критика та колегу. Я думаю, що це 

не буде великим перебільшенням, якщо я 

скажу, що мої майбутні наукові здобутки 

стали можливими завдяки І. Глаголєвій. 

Є.П. Федоров був, так би мовити, моїм 

ду ховним поводирем, а практичні уроки 

надавала Інда. Лекції Є.П. Федорова з те-

орії обертання Землі, які він спеціально 

читав своїм аспірантам, вміння ясно і 

логічно викладати ті чи інші ідеї, форму-

лювати думки, його терпляче рецензуван-

ня наших рукописів та інші його чесноти 

значно розширяли наші можливості в 

науці і наш світогляд. Особисті зустрічі з 

Є.П. Федоровим (а в його директорсько-

му кабінеті завжди було людно) для кож-

ного з нас були честю і великою подією. 

У команді Є.П. Федорова панувала справ-

жня творча атмосфера і всі ми працювали, 

не зважаючи на рамки робочого дня. Щоб 

не втрачати час на переїзди з гуртожитку 

АН УРСР (вул. С. Перовської, 6/11) до об-

серваторії, я часто залишався ночувати в 

Будинку для спостерігачів — гучна назва 

для невеликого будиночку фінського ти-

пу, в якому було тільки три кімнати. Але 

знайти тут місце було нелегко, бо таких 

«спостерігачів» в 1960-і роки в ГАО було 

багато. Це був період активного попов нен-

ня обсерваторії молодими спеціалістами, 

т. зв. «шестидесятників ГАО» період, про 

який Алла Корсунь і я розповіли в книжці 

«50 років ГАО» (подальший поступ Обсер-

ваторії описано в книзі «60 років ГАО»).

Новим поштовхом до мого захоплення 

спектральним аналізом часових рядів бу-

ла робота В. Яшкова, присвячена Фур’є-

аналізу координат полюса Землі. Редакція 

«Астрономічного журналу» направила цю 

статтю на рецензію Є.П. Федорову, від 

котрого вона потрапила до мене. Після її 

детального обговорення з Є.П. Федоро-

вим ми вирішили рекомендувати її до дру-

ку разом з нашою статтею, у якій вказува-

ли на можливу причину виявленого В. Яш-

ко вим роздвоєння періоду Чандлера. Це 

бу ла моя перша (спільна з Є.П. Федоро-

вим) робота, опублікована у всесоюзному 

журналі. Я продовжував займатися проб ле-

мою спектрального аналізу часових ря дів, 

що було логічним продовженням робіт 

Є.П. Федорова та І. Глаголєвої з кореля-

ційного аналізу. Тому десь у кінці 1963 ро-

ку я вирішив написати кандидатську ди-

сертацію на більш загальну тему, присвя-

чену аналізу неполярних змін широти на 

основі методів теорії випадкових функцій. 

Це стало можливим завдяки розробці цієї 
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теорії математиками та впровадженню по-

тужних ЕОМ. Тут мені значну допомогу 

надала Адель Ємець — перша фахова про-

грамістка ГАО. В обсерваторії тоді ще не 

було своїх ЕОМ, і всі обчислення ми ро-

били в Інституті кібернетики АН УРСР в 

його старому корпусі на проспекті Науки. 

Адель (Ада) Ємець жила на території об-

серваторії, а час для обчислень виділяли 

тільки вночі. Тому я часто супроводжував 

Адель Іванівну лісом через Самбурки до 

Інституту кібернетики, а потім з нетерпін-

ням чекав результатів розрахунків. Кожен 

спектр ряду неполярних змін широти я 

роз глядав як перлину, відшукуючи в ній 

найбільш цінні особливості — поведінку 

суцільного спектра потужності, наявні пі-

ки періодичностей і т. ін.

В 1963—1964 роках у Є.П. Федорова ра-

зом з Індою та мною вже остаточно скла-

лося уявлення про точність широтних спо-

стережень, яка характеризується спектром 

потужності їх помилок у діапазоні частот 

від 0 до f
N

 (частота Найквіста). Взяв ши цю 

тезу за основу, Інда суттєво переробила 

свою дисертацію і успішно її захистила в 

1964 році. Я виконав аналіз неполярних 

змін широти за даними спостережень ба-

гатьох обсерваторій світу і включив ці ре-

зультати до дисертації, яку представив до 

захисту в березні 1965 року. Це було під-

ставою вважати, що я успішно закінчив 

ас пірантуру. До речі, в цьому ж році ус-

пішно закінчив аспірантуру і Едгард Яно-

вицький. В історії ГАО ми були першими 

«успішними» аспірантами.

Від 1 квітня 1965 року (оце так дата!) я 

був зарахований до штату ГАО.

Я вирішив подати дисертацію «Анализ 

неполярных изменений широты» до за-

хис ту в ДАІШ. Отримав досить схвальні 

відгу ки від опонентів та провідної уста-

нови — ГАО АН СРСР. Захист в цілому 

пройшов успішно, хоч і не обійшлося без 

курйо зу. Головуючий, Д.Я. Мартинов — ві-

домий астро фізик, директор ДАІШ, запи-

тав мене: «А де знаходиться станція МСШ 

Цінціннаті?» Чому я відповів: «В Італії», 

знаючи, що вона знаходиться в Америці, 

досі не можу пояснити (може підвела якась 

чарівність цієї назви, або виною тому було 

моє хвилювання).

Так 25 червня 1965 року я став кандида-

том наук. Це рішення було затверджено 

ВАК СРСР 19 березня 1966 року. Не стану 

приховувати навіть зараз, що я дуже пи-

шався цим званням — «кандидат». По-

чинаючи від 1965 року, Є.П. та його учні 

почали активно пропагувати нові методи 

об робки широтних спостережень, зокре-

ма шляхом організації літніх шкіл на базі 

Будинку творчості АН УРСР «Кацивелі».

ОСОБИСТА СТОРІНКА 
(1962—1966)

Моє особисте життя в кінці 1962 року про-

ходило у поїздках між Києвом та Полта-

вою, де залишилася Анна. 2 січня 1963 

ро ку у нас народився син — назвали Дмит-

ром (Дімою). Молодь ПГО, згадуючи зус-

тріч Нового 1961 року, попросила мене 

прийти з дружиною на зустріч Нового 

року в Обсерваторію. Але вагітній Анні 

вже бу ло важко ходити на такі зібрання. 

Тому домовилися, що я прийду на де-
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кілька годин в ПГО один. Так і сталося, а 

1 січня 1963 року ми були в гостях у Ан-

ниної под ру ги — Броніслави Зленко. Не 

встигли сісти за новорічний стіл, як жін-

ки почали щось жваво обговорювати, об-

ступивши Анну. Мені сказали: «Анну тре-

ба везти до пологового будинку». Довело-

ся шука ти машину і везти. А наступного 

дня я вже ділився радісною новиною з 

друзями: «У мене є син!» У нас з Анною 

поруч не було нікого з батьків. (Батько 

Анни загинув у перші роки війни, мати 

померла у 1961 році. Мої батьки прожи-

вали в селі Данильче на Рогатинщині і 

Полтава для них була далеким світом). 

Всю науку з новонародженим нам при-

ходилося долати самим. Правда, згодом 

нам пощастило знайти дуже гарну ста-

реньку няню. Аннина квартира, куди я 

переселився після одруження, не мала ні-

яких комунальних «зручностей». Опалю-

вати приходилося дровами та вугіллям. 

Я залишився на цілий січень 1963 року в 

Полтаві, щоб допомогти в ці перші дні 

догляду за дитиною, а потім майже що-

місяця приїздив до Полтави. Анні прихо-

дилося нелегко — син хворів (як хворіють 

всі діти), підростав, і взагалі з’являлися все 

нові і нові проблеми. Де взяти гро шей? 

Хто буде піклуватися сином, коли Анна 

піде на роботу? Вирішили в кінці року від-

дати його до моїх батьків в с. Данильче. 

Відвезли і зі сльозами залишили. Тут наша 

дитина невпізнанно змінилася — полю-

била просту селянську їжу і засвоїла ба-

гато-багато дивних слів «галицького ді-

алекту». Вже на Різдвяні свята 1964 року 

ми з Анною могли добре посміятися з на-

шого сина, коли він просив «пироги» (ва-

реники) і т. ін. Потім вже стало традицією, 

що ми всією сім’єю приїздили на Різдво 

Христове до моїх батьків в с. Данильче. 

Дід та баба дуже прив’язалися до Діми та 

полюбили його. Дорога до рідного дому 

завжди була для мене жаданою.

На світі багато є різних доріг,

Єдина з них в серці моєму —

Дорога до тебе, немов перший сніг,

Замріяно чиста в усьому.

Ти щедрий дарунок даруєш мені,

Щоб я зміг сягнути вершини —

Дорога надії, немов навесні

Я чую твій клич журавлиний.

В квітні 1966 року мені дали квартиру в 

новому будинку поблизу обсерваторії на 

вул. Метрологічній, 14а і в травні я на-

решті забрав Анну та Діму до Києва.

Тут син почував себе у рідній стихії — 

так багато цікавого було навкруги. Посту-

пово ми обживали нашу квартиру, завели 

поблизу городню ділянку і часто відпо-

чивали у Хотівському лісі. Наша квартира 

була некомфортною (перший поверх і 

шум насосної станції не давали мені спо-

кою). Але околиці Києва нам дуже спо-

добалися. У тому ж будинку проживали 

також мої обсерваторні колеги — Е. Яно-

вицький, С. Майор та Р. Костик. У нас 

на родилася нова традиція — кожної п’ят-

ни ці збиратися разом та грати в префе-

ранс.

У цьому ж будинку мешкала сім’я Яро-

слава та Ніни Бялковських — чудових 

людей, з котрими я познайомився ви пад-

ко во і до сьогодні підтримую щирі дружні 

відносини.
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У ПОШУКАХ 
ВЛАСНОГО ШЛЯХУ 
(Київ, 1966—1972)

З кожним роком дослідження Є.П. Федо-

рова та його учнів з широтної тематики 

ставали все більш популярними і в СРСР, 

і за кордоном. Цьому до деякої міри спри-

яла наша популяризаторська робота. У 

1965 році в Кацивелі (Крим) на базі Відді-

лення Морського гідрофізичного інститу-

ту АН УРСР була проведена перша літня 

школа з проблеми математичної обробки 

спостережень. Школа пройшла надзви-

чай но цікаво і успішно. У березні 1966 ро-

ку я отримав запрошення прочитати курс 

лекцій з математичної статистики в Пул-

ковській обсерваторії:

Уважаемый Ярослав Степанович!
Семинар для молодых специалистов по 

изучению статистических методов обра-

ботки результатов наблюдений начинает-

ся в Пулкове с 19 марта. Он планируется 

сле дующим образом. Лекции по основам те-

ории вероятности, математической ста-

тис ти ке и теории случайных процессов 

будет читать до конца апреля доцент 

Л.Б. Ко маров. Затем сразу же после май-

ских праз д ников работу семинара продо-

лжите Вы. Главным содержанием Ваших 

лекций будут вопросы, относящиеся к ме-

тодам сглаживания рядов наблюдений и 

частотный анализ. Ваши занятия за пла ни-

рованы с 5 по 14 мая, ориентировочно 6 двух-

часовых лекций. Коман ди р ов ка согласно до-

говоренности полностью оп лачивается за 

счет ГАО АН СССР. Офи циальный вызов на 

имя Е.П. Федорова будет направлен после 

по лучения Вашего согласия.

18 марта 1966 г. В.И. Сахаров
 В.С. Губанов
Зрозуміло, що для мене це була вели-

ка честь, зважаючи на авторитет Пулков-

ської обсерваторії. Крім того, я дуже хотів 

відвідати цю обсерваторію.

Лекції проходили під опікою Вадима 

Губанова — одного з представників моло-

дого покоління Пулковської обсерваторії 

та Володимира Івановича Сахарова — ви-

знаного фахівця з проблеми обертання 

Землі. З Вадимом Губановим у нас відразу 

склалися дружні стосунки, які ми підтри-

муємо до сьогоднішнього дня. Лекції, на-

скільки мені відомо, були сприйняті з ве-

ликою зацікавленістю, і пізніше багато 

наукових працівників Пулковської обсер-

ваторії використовували нові методи об-

робки результатів спостережень, зокрема 

спектральний аналіз. Мені запам’яталася 

цікава розмова з М.Ф. Бистровим — відо-

мим пулковським астрономом та винахід-

ником спеціальної касети для фотографу-

вання планет на фоні зір. М.Ф. Бистров 

здивовано запитав мене: «Звідки Ви, Яро-

славе Степановичу, все це знаєте про тео-

рію випадкових процесів?» Виявилося, що 

він за фахом математик, закінчив універ-

ситет за спеціальністю «теорія імовірнос-

тей». Проте М. Бистров нікому про це не 

говорив і в колі пулковських астрономів 

вважався фахівцем з астрономічного при-

ладобудування. Тут у Пулково я вперше 

познайомився з багатьма відомими ас тро-

метристами — М.С. Звєревим, О.М. Дей-

чом та А.А. Неміро.
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Влітку 1966 року я вперше виїхав за 

кордон до Угорщини в групі комсомоль-

ських активістів Києва. Про це я розкажу 

в іншому розділі моїх спогадів. 

Незважаючи на зростання моєї громад-

ської активності, в середині 1960-х років я 

визначив коло моїх подальших наукових 

інтересів у відділі фундаментальної астро-

метрії, який очолював Є.П. Федоров. Перш 

за все мене продовжувала цікавити проб-

лема визначення параметрів ВДН. Визна-

чені М.А. Поповим параметри цієї нутації 

не викликали у мене повної довіри. Тому 

було бажано підкріпити їх новими ре зуль-

татами аналізу. Тут мені пощастило, тому 

що у відділі фундаментальної астромет рії 

я працював разом з Олексієм Костян ти но-

вичем Королем — одним з перших астро-

номів ГАО, талановитим спостерігачем на 

вертикальному крузі, а в минулому — ас-

пірантом О.Я. Орлова, під керівництвом 

якого О.К. Король здійснив переобробку 

пулковських спостережень широти. У ар-

хівах О.К. Короля зберігалися результати 

цієї переобробки, і він люб’язно передав 

їх мені для використання у пошуках ВДН. 

Я займався також проблемою вивчення ви-

сокочастотного спектра помилок широт-

них спостережень (разом з В. Корогвичем 

та А. Ємець), а з М.А. Поповим звер нув 

увагу на періодичні зміни амплітуди ВДН. 

Результати моїх досліджень ВДН були пе-

рекладені на французьку мову і опубліко-

вані у кінці 1960-х років у міжнародному 

Бюлетені земних припливів (Marees Te res-

tres). Зрозуміло, що це підігрівало моє на-

укове честолюбство. Інші аспіранти Є.П. 

поступово також стали захищати дисерта-

ції (А. Корсунь, С. Майор, В. Тарадій), ви-

конавши важливі (але дещо розрізнені) 

дослідження. І тут мені вдалося умовити 

всіх взятися за колективну працю з визна-

чення координат полюса в єдиній системі 

відліку за даними всіх наявних спостере-

жень широти. Є.П. Федоров спочатку не 

підтримував цієї ідеї, але коли робота вже 

завершувалася, приєднався до неї і напи-

сав оригінальну передмову до монографії 

«Движение полюса Земли с 1890 до 1969 

го дов». Ця монографія стала широко ві-

домою в світі і принесла київській школі 

«широтників» заслужену славу. Одночасно 

я почав цікавитися проблемою викорис-

тання методів статистичного аналізу у проб-

лемі порівняння каталогів положень зір та 

створення на їх основі зведеного каталогу. 

Приводом до цього була не зовсім успіш-

на робота над цією проблемою Є.П. Фе-

дорова з його аспіранткою А.М. Кур’я но-

вою. Тому я сформулював інший підхід до 

вирішення цієї задачі і на початку 1970-х 

практично перейняв керівництво ро ботою 

А. Кур’янової. З того часу аж до виходу 

А. Кур’янової на пенсію в 1994 році ми 

плідно працювали в різних напрямах по-

зиційної оптичної та радіоастрометрії.

Є.П. Федоров, будучи теоретиком, зав-

жди з повагою ставився до спостерігачів і 

сам провів багато часу в Полтаві, спосте-

рігаючи зорі на зеніт-телескопі. Тому він 

прагнув мати в ГАО можливості для ши-

ротних спостережень. У 1967 році в ГАО 

був встановлений зеніт-телескоп ЗТЛ-180. 

С.П. Майор та я зайнялися його підготов-

кою до  експлуатації. Але цьому не суди-

лося збутися... Сильна пожежа, що стала-



53

ШТРИХИ ДО ПЕРШОГО АВТОПОРТРЕТА (1939—1975)

ся в 1969 році, повністю знищила павіль-

йон і значно пошкодила сам інструмент. 

Після цього нещастя я почав освоювати 

важку науку спостережень (порівняно з 

зеніт-телескопом) на вертикальному кру-

зі під керівництвом А.С. Харіна і невдовзі 

став одним з кваліфікованих спостерігачів 

(судячи з середньої квадратичної помил-

ки визначення схилень). Кінець 1960-х 

років був дуже продуктивним періодом мо-

го наукового життя. Я почав усе частіше 

пробиватися на всесоюзну та міжнародну 

арену, беручи участь у різних наукових кон-

ференціях (див. окремо про участь у з’їз-

дах МАС). Відбулися зміни і у моїй по саді 

в ГАО. Починаючи від 1967 року Є.П. Фе-

доров все частіше залучав мене до органі-

заційних справ. Зокрема я виконував обо-

в’язки вченого секретаря ГАО під час від-

пусток та відряджень Н.М. Мороженко. 

У вересні 1968 року Є.П. Федоров реко-

мендував мене на цю посаду і 20 листопа-

да 1968 року я став вченим секретарем ГАО. 

Я вніс певний елемент організованості в 

цю справу (як виявилося, до мене не вела-

ся номенклатура справ, не складалися по-

вні звіти з завершених наукових тем то що).

У 1960-і роки Є.П. Федоров продов-

жував активну «паперову» роботу з питан-

ня перетворення ГАО в Астрономічний 

інститут АН УРСР. Були прийняті рішен-

ня Президії АН УРСР та Ради Міністрів 

УРСР, відправлені відповідні листи в Мос-

кву... Але питання не вирішувалось. Зби-

раючись у 1968 році в Москву для по-

дальшого виїзду до Болгарії в складі деле-

гації на Всесвітній фестиваль молоді і 

студентів, я з дозволу Є.П. Федорова ви-

рішив зайнятися цією справою. Як не див-

но — мені пощастило. Це був мій перший 

контакт на такому рівні з вищою бюро-

кратичною владою в Москві. Тому дове-

лося вирішувати декілька проблем, а саме: 

як проникнути у будинок Державного ко-

мітету з науки і техніки Ради Міністрів 

СРСР (ДКНТ РМ СРСР), як попасти на 

прийом до когось з начальників і т. ін. 

Май же відразу тут в ДКНТ я відчув пов не 

нерозуміння та небажання вирішувати 

спра ву Головної астрономічної обсерва-

торії Ук раїни... Нарешті мені пощастило 

зустріти вже немолодого працівника ко мі-

тету А. Афеногенова, котрий захоплю вав ся 

колекціонуванням різноманітних значків. 

Почувши від мене, що я збираюся на фес-

тиваль, він зацікавився «справою ГАО». 

Отже була укладена угода: я йому привезу 

якнайбільше значків з фестивалю, а він 

мені допоможе у проходженні «справи 

ГАО» в ДКНТ. Ми обидва дотримали сло-

ва. Як виявилося, вся трудність полягала у 

постановці задачі — мова повинна була 

йти не про перетворення ГАО в інститут, а 

про поширення на ГАО статусу науково-

дослідного інституту. Мені довелося ще 

раз у кінці 1968 року поїхати у цій справі в 

Москву і нарешті 6 березня 1969 року 

ДКНТ РМ СРСР прийняв постанову «Про 

поширення статусу науково-дослідного 

інституту на ГАО АН УРСР». Отже, було 

зроблено перший важливий крок. Але до 

переведення ГАО у першу категорію з 

оплати праці було ще далеко.

У ГАО, як інституті, з’явилася офіційна 

посада заступника директора з наукової 

роботи і 17 вересня 1969 року (в день мого 
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умовного 30-ліття!) Є.П. Федоров реко-

мендував мене на цю посаду. Приступив 

я до виконання нових обов’язків 25 жовт-

ня (в день мого паспортного 30-ліття). На 

посаді вченого секретаря мене замінив 

С.П. Майор. Мушу визнати, що діяльність 

тріумвірату «Федоров—Яцків—Майор», 

який «правив» близько чотирьох років, спо-

чат ку не була збалансованою. Перш за все 

був Є.П., котрий прагнув бути причет ним 

до всіх обсерваторних справ і тому три-

валий час обов’язки і сфери діяльності 

С.П. Ма йо ра та мене не були чітко окрес-

лені. А з дру гого боку, Майор з властивими 

йо му рисами характеру — впертості та об-

раз ливості, — на мою думку, не прагнув до 

знаходження компромісу. Згодом про все 

домовилися і було визначено поле моєї ді-

яльності — координація робіт з приладо-

будування (механічна майстерня, пуск в 

експлуатацію вертикального круга після йо-

го переносу) та Терскольська експедиція.

У 1969 році я був обраний вченим се-

кретарем Комісії з вивчення обертання 

Землі Астроради АН СРСР (ця комісія 

бу ла створена за пропозицією Є.П. Федо-

рова у 1960 році). Незважаючи на те, що 

від 1966 року Комісію очолював відомий 

ас троном, директор Астрономічного ін-

ституту АН УзРСР академік АН УзРСР 

В.П. Щеглов, авторитет Є.П. Федорова у 

цій галузі був загальновизнаним. Тому 

Є.П. Федоров як член наукового оргко-

мітету симпозіуму МАС № 48 «Обертання 

Землі» (м. Моріока, Японія, 1971 р.) зай-

мався формуванням складу делегації ра-

дянських вчених для участі у цьому сим-

позіумі. До списку з семи кандидатур Є.П. 

включив і мене, підготувавши обґрун-

тування доцільності моєї поїздки до Япо-

нії. В.П. Щеглов, якого не було в цьому 

списку, дуже образився і фактично при-

пинив зі мною переписку. Тільки в 1978 

році у нас з В.П. Щегловим знову встано-

вилися дружні стосунки.

Поїздка до Японії відбулася і справила 

на мене велике враження, про що я писа-

тиму окремо.

Завдяки участі у Симпозіумі МАС № 48 

«Обертання Землі» на мої роботи з про-

блеми вільної добової нутації звернули 

увагу у світі, їх вивчали, на них посила ли-

ся. А завдяки виступам на астрометрич-

них конференціях СРСР в 1970—1972 ро-

ках поступово пробивали собі дорогу в 

життя ідеї з дослідження помилок ката-

логів положень та власних рухів зір. Тому 

ми (А. Кур’янова і я) разом з пулковськи-

ми колегами взялися за створення зве-

деного каталогу фундаментальних слабих 

зір. На цю тему ми опублікували декілька 

статей в СРСР та за кордоном, а увінча-

лася робота підготовкою монографії та 

захистом двох кандидатських дисертацій 

(А. Кур’янова та О. Положенцев).

Після завершення роботи з визначення 

координат полюса від 1890 до 1969 ро ку в 

єдиній системі відліку А. Корсунь, Л. Рих-

лова, М. Майор та я використали ці дані 

для дослідження спектра руху полюса та 

вивчення окремих його складових. Зго-

дом я зосередив особливу увагу на вив-

ченні збудження та затухання чандлерів-

ської складової руху полюса (з цієї те-

матики мною були зроблені доповіді на 

симпозіумі в Потсдамі в 1973 році) та за-
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цікавився проблемою взаємозв’язку ру-

ху полюсів Землі з іншими планетарними 

яви щами, яка набула актуальності завдя-

ки використанню нових методів вивчення 

обертання Землі — лазерна локація ШСЗ 

та Місяця. Починаючи від 1972 року (Пле-

нум Комісії з вивчення обертання Землі, 

Полтава, жовтень 1972 рік), я почав по-

ступово пропагувати ці методи спостере-

жень в СРСР (наживаючи собі опонентів 

як серед ортодоксальних «широтників» та 

спеціалістів служб часу, так і серед тих, хто 

в СРСР займався космічною геодезією). 

Про все це я розкажу окремо в другому 

томі книги. А тут на завершення відзначу, 

що мені пощастило у науковому житті на 

вчителів та колег, а у сімейному — на розу-

міння та підтримку дружини.

НА КРУТИХ ПОВОРОТАХ 
(Київ, 1973—1975)

На початку 1970-х років у мене чітко 

сформувалася тематика моєї подальшої 

нау кової роботи:

• спектральний аналіз змін широти з ме-

тою вивчення вільної близькодобової 

нутації (ВДН) (разом з А.І. Ємець);

•   створення каталогу фундаментальних 

слаб ких зір (ФКСЗ) на основі нових ме-

тодів порівняння та об’єднання вихідних 

ка талогів положень зір (разом з А.М. Ку-

р’я новою).

Я працював із задоволенням, виступав 

на різних конференціях і публікував стат-

ті. Поєднувати наукову і адміністративну 

роботу ставало чимраз важче, бо на мене 

як заступника директора з наукової робо-

ти Є.П. Федоров з кожним роком пере-

кладав все більше завдань: експедиції, ро-

бота майстерні, питання будівництва ла-

бораторного корпусу тощо. Крім того, я 

входив до складу партбюро ГАО від ди-

рекції (Є.П. Федоров не був членом пар-

тії) і тому був змушений часто спілкува-

тися з партійними органами міста. Пар-

тійна верхівка разом з КДБ тримали під 

контролем всі сторони життя будь-якої 

установи чи організації. Працювати і ви-

рішувати ті чи інші справи ставало все 

важче, не маючи високих покровителів. 

Мені в деякій мірі допомагало колишнє 

членство в ЦК ЛКСМУ та знайомство з 

багатьма комсомольськими та партійни-

ми діячами. Але «режим» не враховував 

відомої істини — чим силь ніший тиск на 

маси, тим більша протидія «режимові» з 

боку мас. Тому знову, як це було на почат-

ку 1960-х років, розпочався процес від-

родження національної свідомості серед 

української та особливо серед єврейської 

інтелігенції. ГАО критикували з високих 

трибун за недостатню ідеологічну роботу 

і, як наслідок, виїзд євреїв за кордон на 

постійне місце проживання (Е. Діамант, 

Л. Слуцький). Все це дуже негативно впли-

вало на Є.П. Федорова і все частіше мож-

на було почути про його бажання зосе-

редитися на науковій роботі. Щоправда, в 

колективі ГАО це не сприймалося з усією 

серйозністю. Тому для мене було великою 

несподіванкою, коли в Президії АН УРСР 

мені довірливо сказали, що Є.П. Федоров 

подав заяву про звільнення з директор-

ського поста і рекомендував призначити 

директором ГАО доктора фіз.-мат. наук 
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І.К. Коваля. Цей вчинок Є.П. Федорова 

мене досить боляче вразив. Справа була 

не в тому, що він рекомендував не мене на 

посаду директора ГАО (в АН УРСР не 

практикувалося призначення кандидатів 

наук на ди рек торсь кі посади). Я сприй-

няв цей крок Є.П. Федорова як своєрідну 

зраду людини, якій я служив вірою і прав-

дою. Я вважав, що він повинен був по-

радитися зі мною, перш ніж рекомендува-

ти І.К. Коваля на пост директора ГАО. 

Чому Є.П. Федоров поступив саме так, 

мені не відомо, бо стосовно особистого 

життя він був досить замкнутою люди-

ною. Він, здається, ні з ким (можливо, 

крім І.Г. Колчинського) не обговорював 

особисті питання. Ме ні пе редавали, поси-

лаючись на слова Є.П. Фе дорова, що він 

прагнув зберегти мене, «молоду тала но-

виту лю дину, для науки». Бу ли і інші дум-

ки серед працівників ГАО стосовно ви -

бо ру Є.П. Федоровим свого наступника. 

І.К. Ко валю, щоб зайняти пост директора, 

необхідна була характеристика за підпи-

сом «трикутника», а насправді вирішаль-

не значення мала позиція партбюро. Сек-

ретар парторганізації Д.П. Ду ма з невідо-

мих мені причин також під три му вав вибір 

Є.П. Федорова. Засідання парт бюро про-

ходило в при сут ності І.К. Ко ва ля. Я ви-

словив свою точку зору дуже від  верто:  

«І.К. Коваль — один з кращих за відувачів 

відділу ГАО, вмілий організатор. Але я не 

можу підтримати його кандида туру на по-

саду директора через добре відо мі колек-

тиву ГАО причини». Мій виступ був зане-

сений до протоколу партбюро (пізніше, в 

пошуках істини, це мені дуже знадоби-

лося). І.К. Коваль запевнив членів парт-

бю ро в тому, що врахує всі зауваження. 

У такому разі я також підтримав його кан-

дидатуру. В результаті І.К. Коваль був 

одноголосно рекомендований на посаду 

директора ГАО. Зміна директора наукової 

установи завжди приводить до певного пе-

рерозподілу пріоритетів і керівного складу. 

Я був готовий до здачі справ, які я вів як 

заступник директора. Досить несподівано 

для мене (і багатьох теж) І.К. Коваль за-

пропонував мені залишатися на цій поса-

ді. Між нами відбулася досить відверта 

розмова і я пообіцяв йому, що працюва ти-

му сумлінно. У травні 1973 р. я був затвер-

джений Президією АН УРСР на посаді 

заступника директора з наукової роботи 

ГАО на строк повноважень її директора. 

Згідно з нашою домовленістю з І.К. Кова-

лем сталися й інші кадрові зміни. Замість 

С.П. Майора вченим секретарем став пра-

целюбний і комунікабельний В.С. Кислюк, 

а В.В. Аврамчук замінив І.Г. Колесника на 

посаді керівника Терскольської експедиції. 

З приходом І.К. Коваля до влади в ГАО 

активізувалися роботи з фізики планет, 

переговори з фірмою «Carl Zeiss» щодо 

придбання двометрового телескопа та ін. 

У жовтні 1973 р. звіт ГАО слухався на Пре-

зидії АН УРСР і отримав схвальний від-

гук. Здавалося, що все йде нормально. Але... 

окремі конфліктні моменти у відділі фізи-

ки планет та обсерваторії в цілому насто-

рожували. Поповзли чутки, що І.К. Ко-

валь знову випиває і в нетверезому стані 

відвідує декого з працівників ГАО. Я ста-

рався не звертати уваги на ці чутки і про-

довжував займатися своїми справами, зо-
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крема використанням лазерної локації 

ШСЗ для вивчення обертання Землі та 

підготовкою поїздки в 1974 р. до Японії 

для роботи в Мідзусавській обсерваторії. 

Повернувшись у вересні 1974 р. з Японії в 

ГАО, я потрапив немов би у бджолиний 

рій. Всі обговорювали лист з ГАО в МК 

КПУ м. Київ стосовно І.К. Коваля. Була 

створена відповідна партійна комісія для 

перевірки фактів, котрі вказувалися в лис-

ті. Мене викликали в МК КПУ для роз-

мови про стан справ в ГАО (я відмовився 

працювати у комісії, посилаючись на три-

валу відсутність у Києві). Результати ро-

боти комісії розглядалися на засіданні бю-

ро Московського РК КПУ, на якому було 

прийнято рішення:

«За злоупотребление служебным положе-

нием и нарушения общественного порядка, 

проявившиеся в употреблении спиртных на-

питков в рабочее время и во время коман ди-

ровок, Московский РК КПУ г. Киева объя вил 

директору ГАО АН УССР д. ф.-м. н. І.К. Ко-

валю строгий выговор с занесением в личное 

дело и рекомендовал освободить его с долж-

ности директора».

Це рішення не було погоджене з Пре-

зидією АН УРСР. Тому Б.Є. Патон висло-

вив з цього приводу своє незадоволення і 

доручив віце-президенту АН УРСР В.І. Тре-

філову вивчити це питання. І.К. Коваль, 

зрозумівши, що він потрапив у неприєм-

ну історію, з 1 грудня 1974 р. пішов у від-

пустку. Згодом поповзли в Академії чутки, 

«що історія І.К. Коваля — це справа рук 

Я.С. Яцківа, котрий рветься до влади...». 

Мої «друзі» донесли цю чутку до В.І. Тре-

філова в Інститут металофізики АН УРСР, 

в якому він працював. Відповідна «дум-

ка» формувалася і в Президії АН УРСР, з 

якою не погоджувався В.Д. Новиков як 

помічник В.І. Трефілова, голови СФТМН 

Президії АН УРСР. З Валентином Деми-

довичем ми були добре знайомі і між нами 

не було секретів. За його порадою я зус т-

рівся з В.І. Трефіловим і розказав йому, 

що не причетний до «справи Коваля», бо 

був три місяці в Японії. Цей факт дуже 

здивував В.І. Трефілова і нам була призна-

чена зустріч у Б.Є. Патона (це була моя пер-

ша особиста зустріч з Б.Є. у кабінеті Пре-

зидента АН УРСР). Відбулася невимушена 

цікава (з властивим Б.Є. гумором) розмова:

— Так що, будемо Вас, Ярославе Степа-

новичу, женити?

— Я вже одружений, Борисе Євгеновичу.

— Та Ви розумієте, що я маю на увазі... 

Як у Вас справи з докторською дисерта-

цією?

— Практично дисертація готова, необ-

хідно її оформити і захистити.

— Так давайте швидше захищайтесь. 

Я зателефоную Ю.О. Митропольському в 

Ін ститут математики, щоб Вас пропусти-

ли без черги.

— Дякую, Борисе Євгеновичу, я вже по 

традиції захищатимуся в ДАІШ м. Москва 

(ця відмова мені пізніше допомогла).

— Тоді ми Вас зарахуємо на посаду в. о. 

директора ГАО до захисту докторської ди-

сертації.

Так і сталося. 13 березня 1975 року мене 

бу ло призначено в.о. директора ГАО АН 

УРСР.

1975 рік був надзвичайно важким у моє-

му житті. Перш за все, я готував до захисту 
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докторську дисертацію. Мені було важ-

ливо знати думку Є.П. Федорова про неї. 

У тій атмосфері, що склалася в ГАО в ос-

танні роки, Є.П. Федоров почував себе 

морально пригніченим, але намагався про-

довжувати наукову працю. Він позна йо-

мив ся з моєю роботою і дав їй, зважаючи 

на його вимогливість, досить високу оцінку.

ОТЗЫВ
о диссертации Я.С. Яцкива 

«Свободная нутация Земли 

по данным широтных наблюдений»,

представляемой на соискание 

ученой степени доктора 

физико-математических наук

Автор рецензируемой работы поставил 

перед собой следующую задачу: путем ана-

лиза многолетних рядов наблюдений над 

изменяемостью широт получить наиболее 

подробную картину сложного явления, ко-

торое носит название свободной нутации 

или свободного движения полюсов Земли, и 

объяснить некоторые особенности этого яв-

ления влиянием различных геодинамических 

процессов, возмущающих вращение Земли.

Этот замысел ему удалось осуществить 

с успехом, прежде всего благодаря примене-

нию современного аппарата математичес-

кой статистики, в частности методов те-

о рии случайных функций. Как явствует из 

диссертации Я.С. Яцкива, он не только хо-

рошо владеет этим аппаратом, но и сам усо-

вершенствовал некоторые практические ме-

тоды анализа применительно к кон крет ным 

особенностям анализируемого материала.

Прежде чем приступать к этому анали-

зу, нужно было ясно показать, что именно 

дают анализируемые наблюдения. Казалось 

бы, что это должно быть очевидно без ка-

ких-либо пояснений. Однако на деле ока зы-

вается не так: зачастую наблюдатели не 

отдают себе ясного отчета в том, что они 

получают из наблюдений, а теоретики, за-

нимающиеся осмыслением результатов на-

блюдений, в том, что представляют собою 

эти результаты.

В главе I Я.С. Яцкив правильно отмеча-

ет, что из астрономических наблюдений 

над изменениями широт получается движе-

ние кинематического момента Земли отно-

сительно системы координат, связанной с 

Землей. Для Земли с жидким ядром это дви-

жение слагается из двух составляющих: 

чан длерова движения с периодом около 14 

месяцев и слабого движения с периодом, 

близким к суткам. Изучению именно этих 

движений посвящена основная часть дис-

сертации. Уточняются их периоды, опред-

еляются амплитуды, рассматривается ме-

ханизм возбуждения и затухания. Для вы-

вода параметров «близсуточной» нутации 

Я.С. Яцкив использовал следующие ряды ши-

ротных наблюдений:

1. В Пулкове на зенит-телескопе Фрей-

берга с 1904 по 1941 г.

2. В Вашингтоне на фотографической зе-

нитной трубе с 1915 по 1952 г.

3. В Гринвиче на плавающем зенит-те-

лес копе с 1911 по 1935 г.

4. На станциях Международной службы 

широты с 1955 по 1973 г.

Эти ряды не одинаковы по своей струк-

туре, и Я.С. Яцкиву приходилось видо-

изменять методы анализа применительно к 

особенностям каждого ряда, что потре-
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бовало от автора немалой изобретатель-

ности.

Для того чтобы согласовать результа-

ты, полученные из анализа отдельных ря-

дов, диссертант допустил, что кроме об-

ратного движения полюса с периодом, близ-

ким к суткам, существует еще прямое 

движение. Правда, ни для одной из моделей 

Земли, которые были до сих пор рассмотре-

ны, теория не дает указаний на возмож-

ность существования такого прямого дви-

жения. Однако не следует исключать и то-

го, что в будущем, при рассмотрении более 

сложных моделей, это движение будет, воз-

можно, получено теоретически. Изучением 

чандлерова движения полюса занимались 

многие авторы. Но то, что диссертант 

снова обратился к этому явлению, вполне 

оправдано: перед своими предшественни ка-

ми он имел два существенных преимуще-

ства. Во-первых, Я.С. Яцкив располагал на-

иболее продолжительным рядом координат 

полюса; во-вторых, он имел возможность 

воспользоваться более совершенной мето-

дикой анализа. Все это позволило диссер-

танту получить несколько новых ин те рес-

ных результатов. Он убедительно пока зы-

вает, что наиболее достоверной моделью 

14-месячной нутации следует считать мо-

дель с одним постоянным периодом, опреде-

ляет этот период и фактор затухания Q, а 

также высказывает оригинальные и до-

вольно смелые соображения о возможных 

причинах возбуждения свободной нутации.

Рассказывают, что академик Л.Д. Лан-

дау делил физиков на экспериментаторов, 

вычислителей и теоретиков. Но есть зада-

чи, требующие для своего решения сочета-

ния способностей и знаний в этих трех об-

ластях научной работы. Так и в астроно-

мии. И именно такова задача, избранная 

диссертантом. Для ее решения было необхо-

димо хорошее знакомство с методами и 

техникой астрометрических наблюдений, 

умелое владение арсеналом средств анализа 

наблюдательных данных и знания в области 

теории вращения Земли и геодинамики. Дис-

сертация Я.С. Яцкива показывает, что 

всем этим он обладает в высокой степени.

Актуальность избранной им темы не вы-

зывает сомнений. В его работе много новых 

мыслей; в ней немало и ценных методичес-

ких находок, и ценных научных результа-

тов. Все это дает достаточные основания 

рекомендовать работу Ярослава Степано-

вича Яцкива «Свободная нутация Земли по 

данным широтных наблюдений» в качест-

ве диссертации на соискание ученой степе-

ни доктора физико-математических наук.

Академик АН УССР Е.П. Федоров

P.S. Этот отзыв представлен в ГАИШ 

как отзыв организации, где выполнена ра-

бота.

Далі справа захисту дисертації стала 

чисто технічною. Ще від 1969 р. у мене 

склалися дружні стосунки з головою спец-

ради ДАІШ професором Д.Я. Мартино-

вим та секретарем цієї ради Л.М. Бонда-

ренко. Вони посприяли прискореному про-

ходженню процедури захисту.

З ДАІШ’івськими опонентами у мене не 

виникало жодних проблем. А з М.М. Па-

рійським — людиною принциповою і від-

даною науці — прийшлося попрацювати. 

М.М. Парійський вникав у всі тонкощі 
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дисертації. Але мені пощастило, що я мав 

у його особі такого принципового опо-

нента (про це я зрозумів пізніше). Мій за-

хист викликав підвищену увагу з боку 

Я.Б. Зельдовича — ви дат ного фізика, ко-

трий в останні роки займався проблемами 

астрофізики. Він був членом спецради 

ДАІШ, брав мою дисертацію для озна-

йомлення, говорив на цю тему з М.М. Па-

рійським, посилаючись на «думку» з Киє-

ва: «Я.С. Яцкива нельзя допускать до за-

щиты докторской диссертации. Работа 

сла бая. А докторская степень ему нужна 

лишь для того, чтобы занять директорское 

кресло». 

Витоки цієї «думки» були в моїх перших 

діях на посту в. о. директора ГАО. Прагну-

чи забезпечити більше можливостей для 

роботи молодих науковців, я звільнив чи 

відправив на пенсію декількох працівни-

ків, котрі вже перестали ефектив но пра-

цювати. Я не зробив винятку і для Ф.Й. Лу-

кацької, котра, за її словами, займалася 

фі зикою змінних зір (а на мій погляд, ста-

тистичним аналізом їх змінності) і вва-

жала себе видатною жінкою-астро фі зи-

ком. Цим кроком я викликав на себе гнів 

Ф.Й. Лукацької і тому спрацював лан цюжок 

захисту «гнаного» в умовах СРСР єврей-

ства «Лукацька—Пекар—Зель до вич», про 

що мені розповіли вже після захисту док-

торської дисертації, який в цілому прой-

шов успішно (бо М.М. Парійський не по-

годився валити мій захист). Повернувшись 

до Києва, я дізнався, що є ще од на анонім-

на скарга на мою дисертаційну справу, в 

якій повідомлялося, що я порушив вста-

новлені норми захисту і т. п. Перевіркою не 

було виявлено ніяких порушень (тут мож-

на тільки уявити собі, що було б, якби я 

погодився на пропозицію Б.Є. Патона 

захищати дисертацію у «непрофільній» 

спец раді Інституту математики). 

Незважаючи на всі ці дисертаційні пе-

рипетії, я розпочав реорганізацію струк-

тури ГАО. Була створена лабораторія з 

вивчення обертання Землі у відділі фун-

Виступ на міжнародному симпозіумі в м. Ленін-

град,  1975 р.
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даментальної астрометрії і таким чином 

розпочата в ГАО практика створення ла-

бораторій з перспективних напрямів до-

сліджень. В цілому я мав досить ясне ба-

чення, що і як реорганізовувати в ГАО. 

Звичайно, з позицій сьогодення видно і 

помилки, які я допустив тоді, не врахував-

ши ті чи інші обставини (наприклад, при 

підборі керівників лабораторій О. Ка му-

за, Л. Шульмана та ін.). 

1975 рік закінчився для мене сумно — 

19 грудня померла моя мати. Ще за місяць 

до цієї дати, перебуваючи в Ленінграді на 

міжнародній конференції, я отримав по-

відомлення про те, що мати дуже хвора. 

Я терміново виїхав в с. Данильче і застав 

маму в лікарні з сильним запаленням ле-

генів. Інтенсивна терапія і мій приїзд по-

зитивно вплинули на її стан здоров’я. У вся-

кому разі так здавалося лікареві та мені. 

Тому я відмовився від спроби перевезти 

маму до Києва і поїхав додому, не завер-

шивши у Ленінграді всіх запланованих 

справ та зустрічей, бо в Києві на мене че-

кали невідкладні справи. Директорські 

турбо ти та неочікувана смерть матері 

внесли суттєві корективи в моє подальше 

сві тосприйняття. Я відчув, що переступив 

якусь важливу сходинку і почався новий 

етап мого життя.
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астрономії, як і в інших галузях науки, відносно спокійні еволюційні 

періоди змінюються періодами бурхливих переворотів у засобах та 

методах наукових досліджень. За час одного покоління астрономія з 

оптичної перетворилася на все хвильову. Змінилися відповідно і пріо-

ритетні напрями астрономічних досліджень, більше уваги приділя-

ється приладобудуванню та автоматизації спостережень. На початку 

1970-х років через низку причин ГАО АН УРСР ще не була готова до 

таких змін. По-перше, Голосі ївська обсерваторія вважалась провінцій-

ною і такою, що переважно зай ма  ється астрометрією. Тому керівни-

цтво АН СРСР і відповідно АН УРСР не приділяло належної уваги її 

розвиткові. По-друге, тільки зав дяки активній роботі А.О. Яковкіна 

та Є.П. Федорова в доборі кадрів в ГАО сформувався колектив висо-

кокваліфікованих науковців — кандидатів та докторів наук, спро-

можних очолити відповідні наукові дослідження. І нарешті, тільки на 

початку 1970-х років ГАО авторитетно заявила про себе в деяких на-

прямах астрономії (обертання Землі, селенодезія, поляриметрія пла-

нет, спектроскопія Сонця та ін.). Отже, була нелегка задача у здійс-

ненні реорганізації ГАО та підвищенні її ролі в астрономіч ному світі. 

Були вибрані такі орієнтири: розвиток астрофізичних досліджень в 

ГАО, в т. ч. будівництво астрофізичного філіалу на Терсколі, розвиток 

робіт з приладобудування, комп’ютеризація та автоматизація астро-

номічних дослід жень. 

В
МІСЦЕ ГАО АН УРСР В АСТРОНОМІЧНІЙ 
ІЄРАРХІЇ СРСР ТА СВІТУ 
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КУРС НА РЕОРГАНІЗАЦІЮ 
ГАО АН УРСР ТА ЇЇ ВИЗНАННЯ 
В АСТРОНОМІЧНОМУ СВІТІ 
(1976—1985)

Мої пропозиції щодо реорганізації ГАО 

були не дуже схвально сприйняті в колек-

тиві ГАО. Але й сильнго спротиву я не зу-

стрів, тому почав їх реалізовувати. Перш 

за все належало удосконалити структуру 

та добитися підвищення ефективності ро-

боти ГАО. Була підготовлена перша про-

грама розвитку ГАО на 1976—1980.

З виданого в 1976 році інформаційного 

листка можна скласти собі уяву, що со-

бою представляла ГАО в ці роки і яка че-

ка ла на мене робота в зв’язку з її реорга-

ні  зацією.

Інформаційний лист

Головну астрономічну  обсерваторію АН 

УРСР засновано у 1944 р. за ініціативи ві-

домого астронома академіка АН УРСР 

О.Я. Орлова. Розташована обсерваторія у 

Голосіївському лісі на відстані близько 10 км 

на південь від центральної частини м. Києва.

Створення нової обсерваторії в системі 

Академії наук УРСР мало на меті виконан-

ня актуальних астрономічних досліджень, 

зокрема складання каталогу слабких зірок 

за міжнародною програмою та координація 

астрономічних досліджень в Україні.

До складу обсерваторії входять п’ять від-

ділів: фундаментальної астрометрії, фото-

графічної астрометрії, фізики Сонця, фізи-

ки Місяця та планет, фізики зірок, а та-

кож відділ астрофізичного приладобудуван-

ня, що знаходиться в м. Одесі.

Основне завдання астрометричних дослі-

джень — побудова інерційної системи коор-

динат і визначення в ній положень та влас-

них рухів різних об’єктів Всесвіту. Обсер-

ваторія бере участь у роботі по складанню 

каталогу слабких зір та визначенню точних 

координат тіл Сонячної системи.  Для цього 

провадяться регулярні спостереження на вер-

тикальному крузі Ваншаффа (діаметр об’єк-

      тиву D = 19 см, фокусна відстань f = 252 см) 

та на великому астрографі Тепфера Штейн-

геля (D = 40 см, f = 550 см). У 1975 р. вста-

новлено новий подвійний ширококутний ас-

трограф (D = 40 см, f = 200 см) для визна-

чення точних положень космічних об’єктів 

фотографічним методом.

У тісному зв’язку з роботами по побудові 

інерційної системи координат знаходяться 

розпочаті з ініціативи академіка АН УРСР 

Є.П. Федорова дослідження руху полюсів 

Зем лі та нерівномірності її обертання. В об-

серваторії розроблено новий метод обробки 

та аналізу даних спостережень широти, що 

дав можливість визначити в однорідній сис-

темі координати полюсу Землі з 1890 до 

1970 рр. Результати цієї фундаментальної 

праці широко використовуються радянськи ми 

та зарубіжними обсерваторіями для різних 

геодинамічних досліджень, серед яких важ-

ливе значення має вивчення зв’язку нерівномір-

ності обертання Землі з різними про це са ми, 

що відбуваються на поверхні та все ре дині 

Землі, а також у навколишньому кос міч-

ному просторі. Науковці обсерваторії вия-

вили ряд нових ефектів у складному процесі 

обертання Землі та запропонували рекомен-

дації щодо їх врахування в практиці ас т-

рономічних і астрономо-геодезичних робіт.
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Визнанням авторитету обсерваторії в 

цій галузі науки є те, що вона призначена 

координуючою установою в СРСР з пробле-

ми «Вивчення обертання Землі».

В обсерваторії за ініціативи члена-ко рес-

пондента АН УРСР А.О. Яковкіна розпоча-

то роботи по вивченню руху Місяця та його 

фігури. Складений в обсерваторії зведений ка-

талог просторових координат близько 2600 

кратерів та інших об’єктів на поверхні Мі-

сяця використовується як математична 

основа при створенні карт Місяця, при пла-

нуванні та проведенні різних космічних екс-

периментів. Ведуться оригінальні селеноде-

зичні дослідження Місяця за матеріалами 

наземних та космічних спостережень.

Останні 20 років в обсерваторії інтен-

сивно досліджується оптична нестабіль-

ність земної атмосфери та астрономічна 

рефракція. Одержано важливі статистич-

ні характеристики дрижання і мерехтіння 

зір, що дало можливість оцінити вплив ат-

мосфери на точність астрономічних спо-

стережень.

Одним з головних напрямів досліджень є 

фізика планет та інших тіл Сонячної сис-

теми. На телескопі АЗТ-2 (діаметр дзерка-

ла 70 см) і більш потужних телескопах Крим-

ської астрофізичної обсерваторії АН СРСР 

та інших обсерваторій країни виконано ори-

гінальні фотоспектрополяриметричні та 

спектральні спостереження планет і яскра-

вих комет. Вивчаються хімічний склад та 

фізичні особливості атмосфер планет і ко-

мет, провадяться теоретичні дослідження 

еволюції кометних ядер у полі сонячної раді-

ації та ін. Одержані  результати викорис-

товуються при підготовці космічних дослі-

джень тіл Сонячної системи. Обсерваторія 

координує в СРСР роботи з наземних дослі-

джень планет земної групи.

В обсерваторії під керівництвом члена-

кореспондента АН УРСР В.П. Цесевича по-

чались дослідження з фізики зір, зокрема 

змінних зір.

Науковці обсерваторії виконали експе-

риментальні і теоретичні дослідження фо-

тометричних та спектральних особливос-

тей нестаціонарних об’єктів Всесвіту, що 

знаходяться на пізніх стадіях еволюції. Ін-

тенсивне вивчення зоряних атмосфер дозво-

лить краще зрозуміти механізм змінності  

цих зір та особливості їх еволюції.

За допомогою сучасних ЕОМ можливо мо-

делювати явища колапсу міжзоряних хмар, 

що приводять до утворення зір. Встанов-

лено основні характеристики процесу наро-

дження зір.

Багато років разом з Абастуманською 

астрофізичною обсерваторією АН ГРСР про-

вадяться роботи по вивченню спіральних ру-

кавів Галактики. Досліджуються зоряна, пи-

лова та газова компоненти Галактики.

В обсерваторії розпочато роботи з спеці-

ального астрономічного приладобудування. 

У 1972 р. створено Одеський відділ астро-

фізичного приладобудування. Впровадження 

в практику астрономічних спостережень но-

вої апаратури дозволить реєструвати ви-

промінювання слабких небесних об’єктів у 

широкому діапазоні спектра. Успішно функ-

ціонує обчислювальна лабораторія. У 1957 р. 

у зв’язку з Міжнародним геофізичним ро-

ком в обсерваторії почалось вивчення фізи-

ки Сон ця. За допомогою хромосферно-фо то-

сферного телескопа та горизонтального 
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телескопа АЦУ-5 проведено унікальні дос-

лідження фраунгоферових ліній у спектрі 

Сонця. Виконано цикл теоретичних дослі-

джень хвильових та конвективних рухів у 

фотосфері Сонця. Методами спектрофото-

метрії вивчається стан плазми в сонячних 

протуберанцях. Встановлено, що спалахи на 

Сонці — це об’єкти з великою густиною і ви-

сокою температурою (Т = 10 000—15 000 °С), 

які розвиваються в умовах потужних маг-

нітних полів, а протуберанці — порівняно 

холодні утворення (Т = 7000 °С), що склада-

ються з великої кількості тонких густих 

волокон; джерелом їх світіння є розсіяна со-

нячна радіація. Починаючи з 1972 р. обсер-

ваторія провадить дослідження сонячної фо-

тосфери кооперативно з Утрехтським ас-

тро номічним інститутом (Нідерланди).

Свій подальший розвиток обсерваторія 

вба чає у створенні сучасної лабораторної ба-

зи у Києві та високогірної спостережува-

льної бази на піку Терскол (Приельбрусся), 

ос нащеної потужним 2-метровим те леско-

пом-рефлектором та іншими спеціальними 

телескопами.

Обсерваторія щорічно видає республікан-

ський міжвідомчий збірник «Астрометрия 

и астрофизика», «Короткий астрономіч-

ний ка лендар» та інші спеціальні видання; 

готує наукові кадри через аспірантуру; ор-

ганізує різні наукові конференції та семі-

нари; веде активну науково-популяри за тор-

ську діяльність.

З часом ГАО поступово почала зміню-

вати свій зовнішній вигляд. На обсерватор-

ній галявині з’явилися нові споруди — ме-

ханічна майстерня, павільйон подвій но го 

ширококутового астрографа, лаборатор-

ний корпус. Були відремонтовані старі бу-

дівлі (павільйон АЦУ-5 та АЗТ-2). Все це 

давало змогу розширити науково-технічну 

тематику ГАО. У 1976 році було створено 

Дослідне виробництво (ДВ), завдяки яко-

му поповнився штат ГАО, оскільки до 

ДВ були переведені інженерно-технічні 

праців ники, а на їх місця зараховані мо-

лоді нау ковці. Була заснована Лаборато-

рія ас т ро електроніки та приладобудуван-

ня. Я вважав, що ця лабораторія зможе 

об’єднати творчі сили в галузі астропри-

ладобудування, але цього, на жаль, не ста-

лося через об’єктивні та суб’єктивні при-

чини. З’явилися Сектор науково-технічної 

інформації та Обчислювально-вимі рю валь-

ний центр, оснащений ЕОМ ЕС-1022. Хо-

чу відзначити, що процес реформування 

науково-технічної сфери ГАО проходив до-

сить емоційно. На мою адресу сипали ся 

критичні зауваження визнаних в ГАО ав то-

ритетів з приладобудування — Л. Шуль ма-

на, О. Мороженка, А. Харіна та ін. Хтось 

не хотів передавати своє «добро» в ДВ, 

хтось бачив у цій реформі загрозу своїй «не-

замінимості»... Довелося витратити багато 

сил та енергії і в ГАО, і поза її межами. 

Щоб добитися збільшення лімітів чи сель-

ності для ДВ, я разом з Г.І. Калугі ним (на-

чальник виробничого відділу Президії 

АН УРСР) «пробивав» стіни Мінфіна 

УРСР та інших інстанцій. Щоб отримати 

з централізованого фонду ЕОМ, прийшло-

ся активно попрацювати у Комісії АН 

УРСР з обчислювальної техніки і т. п.

Наступним кроком у реформуванні ГАО 

стала її структурна перебудова. Було ство-



69

ШТИХИ ДО ДРУГОГО АВТОПОРТРЕТА (1976—1990)

рено тематичні лабораторії (космічної 

газодинаміки та астрофотометрії, експери-

ментальної астрофізики та астро спек тро-

скопії), які пізніше переросли у струк турні 

відділи, очолювані відомими ас тро фі зи-

ками І.Г. Колесником та Л.М. Шуль ма-

ном. Були організовані (крім Терсколь-

скої) нові експедиції — на гору Майданак 

в Узбекистані (керівник Л.А. Бугаєнко), 

де був пізніше встановлений 60-см телес-

коп, і в селище Маяки Одеської області — 

для вивчення радіошумів на місці спо-

рудження радіотелескопу «Уран-4». З ме тою 

розвитку астрофізичного та астрометрич-

ного приладобудування в структурі ДВ 

ГАО були створені дві дільниці — відпо-

відно в м. Одесі та в м. Миколаєві.

З метою покращання підготовки науко-

вих кадрів вищої категорії була створена 

при ГАО Спеціалізована рада з присудже-

ння ступеня кандидата наук (1976 р.), пов-

новаження якої пізніше були поширені і 

на розгляд докторських дисертацій. До ре-

чі, у 1980 роки це була єдина рада, яка 

мала право присуджувати ступені канди-

дата та доктора технічних наук в галузі 

астрономічного приладобудування. 

Отже, завдяки всім цим реформам від-

булося значне зміцнення центральної ба-

зи ГАО в Голосієві та розширення її геогра-

фії на інші регіони колишнього Союзу.

І, нарешті, необхідно згадати розробку 

низки документів внутрішнього характеру, 

які регламентували адміністративну діяль-

ність ГАО. Серед них: «Порядок назначения 

на должности и установления дол жно ст-

ных окладов», «Положение о дирекции ГАО», 

«Но мен кла ту ра штатных должностей ГАО 

для согласования с партийным бюро при за-

нятии должностей» (і таке було!) та ін. 

Сьогодні всі ці бюрократичні інструкції 

здаються анахронізмом. Але в той час во-

ни значною мірою спрощували мою ро-

боту на посаді директора і дозволяли зна-

ходити час для наукових досліджень.

Завдяки активній роботі ГАО в 1976—

1977 рр. вдалося перейменувати Відділен-

ня фізики АН УРСР, до якого входила 

ГАО, у Відділення фізики і астрономії АН 

УРСР. Це було не так легко зробити, бо 

дехто з фізиків, зокрема академік-секре-

тар Відділення фізики АН УРСР академік 

АН УРСР В.Н. Гріднєв, вважав, що пито-

ма вага астрономічної науки значно мен-

ша від фізичної, і тому не варто міняти 

наз ву, яка вже є у структурі АН УРСР.

У 1978 р. Президія АН УРСР розгляну-

ла питання про стан та перспективи роз-

витку астрономічних досліджень в УРСР 

та прийняла відповідну постанову. Була 

створена Наукова рада з проблеми «Ас-

трономія» при Відділенні фізики і астро-

номії. Я був призначений Головою Ради, а 

В.В. Ботвінова — її секретарем. Про Вале-

рію Володимирівну Ботвінову я хочу ска-

зати кілька добрих слів. Запримітивши її 

ділову вдачу, я в 1977 році запропонував їй 

очолити Сектор наукової інформації ГАО. 

На цій посаді, а потім і в ранзі секретаря 

Наукової ради, В.В. Ботвінова працювала 

самовіддано і ефективно. Це невдовзі при-

звело до підвищення популярності ГАО та 

її ролі в організації астрономічних дослі-

джень в Україні.

Здавалося, що все просувається нор-

мально. Не давала спокою тільки справа з 
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будівництвом Терскольського філіалу. 

Тому я тут відхилюся від ходу розповіді 

про події щодо ГАО в Києві, та перейду до 

Терскольскої епопеї.

ТЕРСКОЛЬСЬКА ЕПОПЕЯ

Терскол... Терскол... З цією вершиною 

Кавказських гір пов’язана ціла епоха в 

житті ГАО і в моєму зокрема. А все розпо-

чалося ще в 1969 році з однієї фрази — до-

вічної мрії астронома: «Ох, яке там небо 

над Терсколом!». 

А від 1972 р. майже кожного року аж до 

початку XXI ст. я виїжджав в Терскол для 

виконання чи узгодження різноманітних 

справ Високогірної спостережної бази «Тер-

скол» — ВСБ «Терскол». Ця назва астро-

фізичного філіалу ГАО з’явилася десь у кін-

ці 1970-х років і проіснувала до 1992 ро-

ку — року заснування Міжнародного центру 

ас трономічних та медико-еко ло гічних до-

сліджень в Приельбруссі — МЦ АМЕД.

Шлях, пройдений колективом ГАО на 

Терсколі — довгий і тернистий (мною за-

пропоновано видати на цю тему окрему 

книгу). Але попри всі труднощі та нега-

разди я б пройшов його з задоволенням 

ще раз, бо ми не пасували перед перепо-

нами і були великими мрійниками. Бага-

тьох, з ким мені довелося працювати на 

Терсколі, вже немає серед живих. Я схи-

ляю голову перед їх пам’яттю. І знову по-

вертаюся думками до початку 1970-х років.

В СРСР — бюрократичній авторитарній 

державі — будь-який шлях слід було по-

чинати з Москви. Без дозволу централь-

них інстанцій не можна було заключити 

угоду з фірмою «Карл Цейс» на поставку 

2-метрового телескопа, розпочати капі-

тальне будівниц тво тощо. Тому довелось 

перш за все організувати в м. Києві Пле-

нум Астроради АН СРСР, на якому роз-

глянути питання про астрофізичний фі-

ліал ГАО. Я скористався цією нагодою і 

для підтримки інших ініціатив — коорди-

нації астрономіч них досліджень в Україні 

та видання українського астрономічного 

журналу.

Пленум пройшов успішно і Астрорада 

прийняла відповідне рішення.

З заступником голови Астроради Г.С. Хро-

мовим у мене були добрі стосунки і це до-

помагало у просуванні справи з 2-метро-

вим телескопом у системі АН СРСР.

На цьому перший етап паперової робо-

ти закінчувався — тобто вважалося, що 

ГАО може отримати 2-м телескоп. Це да-

вало нам змогу пропонувати Президії 

АН УРСР включити Терскольську базу до 

плану капітального будівництва. З цього 

питання я отримав особисту підтримку 

Пре зидента АН УРСР Б.Є. Патона, ко-

трий на початку 1977 року відвідав ГАО з 

нагоди відкриття нового лабораторного 

корпусу в Голосіївському лісі, а також по-

бував на Терсколі. Це була визначна подія 

у терскольскому житті. Йшли пішки з се-

лища Терскол на пік Терскол. Йшли на 

превелику силу по глибокому снігу, але 

все таки дійшли до вершини за 4 години. 

Атмосфера життя та робота працівників 

ГАО на Терсколі справила на Бориса Єв-

геновича велике враження. Він ще й сьо-

годні згадує своє перебування там і особ-

ливо спуск з піка в селище (Борис Євгено-
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Перед сходженням на пік Терскол, 1994 р.

вич казав, що його донька Євгенія (на 

жаль, вже покійна) придумала новий вид 

спорту на Терсколі — сівши на штормов-

ку і, спираючись на льодоруб, з великою 

швидкістю спускатися вниз по сніговому 

схилу гори). Після цих відвідин Б.Є. Па-

тон направив відповідного листа до Пре-

зидента АН СРСР А.П. Александрова і 

справи зрушилися з мертвої точки. 

Президенту Академии наук СССР
академику АЛЕКСАНДРОВУ А.П.

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!
С целью развития астрофизических ис-

следований на Украине Президиум Акаде-

мии наук УССР в 1975 г. принял решении о 

приобретении для Главной астрономичес-

кой обсерватории АН УССР 2-м телескоп 

н/п «Карл Цейс» (Иена, ГДР). Указанный 

телескоп запланировано установить на Вы-

сокогорной наблюдательной базе «Терскол» 

(Приэльбрусье) и использовать для вы пол-

нения наблюдений по всесоюзным програм-

мам «Планетный патруль СССР», «Звезды 

Северной Короны» и др. Выбор 2-м телеско-

па обусловлен спецификой планируемых ра-

бот, а также условиями строительства 

базы в высокогорном районе. По этой при-

чине Академия наук УССР отказалась от 

приобретения 1,5-м и 2,6-м телескопов, о 

чем Президиум АН СССР был информиро-

ван нашим письмом № 9/234-10 от 13.01.76. 

До сих пор вопрос о приобретении 2-м те-

лескопа для Академии наук УССР оконча-

тельно не решен, что задерживает строи-

тельство базы «Терскол».

В связи с вышеизложенным Президиум 

Академии наук УССР просит дать указание 

Центракадемснабу оформить контракт на 

поставку в 1981—1982 гг. 2-м телескопа 

н/п «Карл Цейс».

Президент Академии наук УССР, 

академик  Б.Е. Патон

Але в Москві продовжувалися «закуліс-

ні ігри» з метою накопичення валюти у 

московській скарбниці, про що В.О. Ко-

тельников повідомив Б.Є. Патона.

Остаточно вирішити питання про прид-

бання 2-м телескопа вдалося тільки в 

1980 році, коли вже повною ходою йшло 

будівництво на Терсколі. Щоб його розпо-

чати, довелося вдатися до таких хитрощів:
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•   розтягнути будівництво на два етапи, 

щоб не перевищувати суму капітало-

вкладень у 3 млн крб (об’єкти більшої 

кошторисної вартості повинні були за-

тверджуватися в Москві);

• включити до кошторису першого етапу 

замість 2-м телескопа (якого ще не 

бу ло і який коштував більше 3 млн крб) 

ДДА — старий телескоп-астрограф, який 

ефективно працював в ГАО.

Врешті-решт все владналося, проте в 

ході проектування та будівництва було ба-

гато проблем. Зрозуміло, що після прид-

бання 2-м телескопа прийшлося змінюва-

ти деякі креслення та кошторис. Будівни-

цтво на Терсколі було б неможливим без 

підтримки, розуміння та допомоги таких 

відомих та впливових людей:

Гурзадян Саркис Арамович — таланови-

тий архітектор і керівник проекту будів-

ництва ВСБ «Терскол». Взагалі весь твор-

чий колектив «Вірмдержпроекту» з ве-

ликим розумінням ставився до наших 

нескінченних переробок проекту, кошто-

рису і т. п. Я мав приємні зустрічі і в Києві, 

і в Єревані з С.А. Гурзадяном (до речі, рід-

ним братом відомого астронома Г.А. Гур-

задяна, про якого я ще згадуватиму).

Левіч Борис Аронович — керуючий трес-

том «Каббалкпромбуд». Цей трест відно-

сився до могутньої системи Мінтяжбу ду 

СРСР. Тому відповідно до прийнятого 

тут порядку проект будівництва необхід-

но було перш за все погодити з підрядною 

організацією. В ті часи, коли все навкруги 

будувалося, матеріальних та людських 

ресурсів не вистачало, а постановами ЦК 

КПРС та КМ СРСР регулярно передба-

чалося щось будувати, пробитися в плани 

«Каббалкпромбуду» — єдиної, більш-менш 

потужної будівельної організації в При-

ельбруссі — було майже неможливо. Борис 

Аронович — родом з України, мав не-

абияку популярність в Кабардино-Бал-

карії і був яскравою особистістю. Він не 

хотів знати ніякого будівництва на Тер-

сколі. Зараз я думаю, що він краще всіх 

нас розумів, що значить таке будівництво 

в цих високогірних умовах. Я міг би роз-

казати майже детективну історію, як мені 

вдалося умовити Б.А. Левіча погодити 

вихідні дані на будівництво ВСБ «Тер-

скол». Але хай ця історія залишиться в 

анналах усної терскольської спадщини. 

Лисак Леонід Іпатійович — головний 

інженер ГАО, котрого на роботу в ГАО 

запросив Є.П. Федоров з основним за-

вданням — капітальне будівництво. Пе ре-

бу ваючи на різних посадах в ГАО, мені 

доводилося співпрацювати з Леонідом Іпа-

тієвичем. Це була сильна за характером і 

З С.А. Гурзадяном, м. Київ, 1973 р.
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практична людина. Не маючи будівельної 

освіти, Л. І. Лисак набув досвіду будівни-

цтва в м. Норільську, де він відбував тю-

ремне ув’язнення. Його безпосереднього 

начальника Б. Єрмілова у 1970-і роки пе-

ревели на високу посаду в «Мінтяжбуд» у 

Москву. Це відкрило нам дорогу до цього 

будівельного гіганта і посприяло вклю-

ченню будівництва ВСБ «Терскол» до пла-

ну міністерства. Робота Л.І. Лисака як го-

ловного інженера по-різному оцінювалась 

в ГАО. Але його вагомий внесок у будів-

ництво «Терскола» не викликає сумніву.

Попович Віктор Іванович — наступник 

Б.А. Левіча на посаді керуючого трес том 

«Каббалкпромбуд». Родом з Київщини, 

Вік тор Іванович до переводу в «Каб балк-

пром буд» працював на великих будовах 

Караганди. Він — людина широкого кру-

гозору, безмежно відданий праці. Добре 

пам’ятаю нашу першу зустріч. «Каб бал к-

пром буд» лихоманило... Кепсько йшли 

справи з будівництвом в м. Тирниаузі на 

молібденовому комбінаті, які були на осо-

бистому контролі Голови Ради Міністрів 

СРСР О. Косигіна. Щоб оперативно втру-

чатися в хід будівництва, В.І. Попович пе-

реніс свій штаб з Нальчика до Тирниауза. 

Одного липневого дня 1979 р. я разом з 

Р. Кондратюком зайшли до його кабінету. 

У густих клубах диму я побачив змучено-

го, невеликого на зріст чоловіка. Я зрозу-

мів, що В.І. Поповичу не до астрономії в 

ці важкі часи. Але все таки пішов на від-

чайдушний крок і сказав: «Вікторе Іва-

новичу, я — директор Української обсер-

ваторії, яка прагне побудувати в Приель-

бруссі спостережну базу. Якщо у Вас ще 

збереглася пам’ять про Вашу рідну землю 

і якщо Ваше тіло ще не повністю отруї-

лося цим димом, то Ви зараз покинете всі 

свої справи і поїдете зі мною на Терскол». 

Після хвилинного мовчання пролунала 

відповідь-запитання: «А скільки на це 

потрібно часу?». «Години три максимум» — 

у свою чергу відповів я. «Поїхали». Реалії 

гір такі, що ми ледве впоралися за 5 го-

дин. Більше того, по дорозі біля водоспа-

ду «Дівочі коси» був завал і нам всім  при-

йшлося добре попрацювати над його роз-

Х. Бечікуєв (у центрі) з гостями Терсколу
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Учасники першої 

наукової конферен-

ції, Терскол — Азау, 

1976 р.

чисткою. Все інше пройшло нормально. 

Але з тих пір В.І. Попович не забуває мені 

нагадувати, як я примусив його розчища-

ти дорогу на пік Терскол. Завдяки йому 

наша ВСБ «Терскол» успішно (хоч і до-

сить повільно) будувалася.

Бечікуєв Хаджімурат — мудра і ша но-

вана в Приельбруссі людина, учасник Дру-

гої світової війни, ветеран Високо гір ного 

геофізичного інституту Комгідромету СРСР. 

Від 1970-х років Х. Бечікуєв — працівник 

ГАО НАН України. Всі члени української 

експедиції завжди знаходили у Х. Бечіку-

єва притулок та підтримку, а багатьох з 

них з Хаджімуратом пов’язує тісна друж-

ба. Мені завжди було приємно зустрічати-

ся з ним, бувати в його друж ній сім’ї. Я з 

вдячністю сприймав всі його поради.

Наведу тут короткі записи з мого Тер-

скольського щоденника:

Червень 1969 р. — перше відрядження 

на Терскол групи працівників ГАО з ме-

тою обстеження місця для будівництва 

астрофізичного філіалу.

Квітень 1970 р. — доповідь Є.П. Федо-

рова на Президії АН УРСР «Про будівни-

цтво астрофізичного філіалу Головної ас-

трономічної обсерваторії на піку Терскол 

(Приельбрусся)».

Травень 1970 р. — нарада у директора 

ГАО Є.П. Федорова з питань будівництва 

філіалу. Мені доручена координація робіт 

з терскольского питання.

Червень 1970 р. — І.Г. Колесник та 

Л.І Ли сак займаються питанням виділен-

ня ділянки землі для будівництва на Тер-

сколі.

Липень 1971 р. — перша офіційна ек-

спеди ція на Терскол (керівник  — І.Г. Ко-

лесник).
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Історія створення ВСБ «Терскол» і по-

дальшого функціонування МЦ АМЕД під 

керівництвом В.К. Тарадія ще чекає сво-

го дослідника. 

Були хвилюючі моменти доставки дво-

метрового телескопа на пік Терскол, його 

монтаж та завершення другої черги бу-

дівництва. Були цікаві міжнародні зус т-

річі на Терсколі, в рамках т. зв. Терс коль-

ських програм.

Я завжди з приємністю згадую ті часи.

Терскол, 1998 р.

Липень 1972 р. — моя перша поїздка на 

Терскол з групою проектувальників з Ін-

ституту «Вірмдержпроект».

Червень 1973 р. — друга експедиція на 

Терскол (керівник — В.В. Аврамчук).

Жовтень-грудень 1973 р. — Президія та 

Бюро Президії АН УРСР приймають рі-

шення про оснащення ГАО сучасним об-

ладнанням, зокрема про заміну заплано-

ваного телескопу з діаметром 1,5-м ви-

робництва ЛОМО на 2-м телескоп фірми 

«Карл Цейс» НДР.

Квітень-серпень 1974 р. — директор ГАО 

І.К. Коваль організує робочу нараду в 

м. Києві з представниками фірми «Карл 

Цейс» НДР та відвідує Терскол.

Жовтень 1975 р. — моя доповідь на Пре-

зидії АН УРСР з питання про прискорен-

ня будівництва Терскольського філіалу.

Липень 1976 р. — Перша наукова конферен-

ція на Терсколі з проблеми змінних зір. Се-

ред учасників — Д.Я. Мартинов (дирек тор 

ДАІШ, Москва), В.П. Цесевич (дирек тор 

Одеської обсерваторії), В.В. По добєд та ін.

13 лютого 1977 р. — ВСБ «Терскол» від-

відує Президент АН УРСР Б.Є. Патон 

разом з керуючим справами АН УРСР 

В.П. Цемком.

27 липня 1978 р. — перша поїздка керу-

ючого трестом «Каббалкпромбуд» В.І. По-

повича на Терскол.

1979—1983 рр. — перша черга будівни-

цтва ВСБ «Терскол» у складі — дорога, 

електролінія, сонячний телескоп та лабо-

раторний корпус в сел. Ельбрус.

1984—1995 рр. — друга черга будівни-

цтва ВСБ «Терскол» та проблеми доставки 

2-м телескопа.
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БОРОТЬБА ЗА ПЕРШУ 
КАТЕГОРІЮ ДЛЯ ГАО

Я вже описував події 1968 року, коли рі-

шенням ДКНТ СРСР на ГАО був по ши-

рений статус науково-дослідного інсти-

туту без зміни категорії оплати праці. 

На початку 1977 року була здійснена но-

ва спроба переводу ГАО на першу ка-

тегорію з оплати праці. Рада Міністрів 

УРСР відправила відповідний лист до 

Держ ком праці СРСР і я поїхав до Мос к-

ви «шука ти правду». Вдалося зустрітися з 

начальником відділу організації та опла-

ти праці працівників соціально-культур-

них галузей Держкомпраці В.Д. Харіним 

та іншими чиновниками. Вияснив, що 

«делают пе ревод только тех учреждений, 

ко то рые ведут особо важные работы союз-

ного значения». Пішов шукати підтримку в 

ВПК та в інших військових установах, з 

якими ГАО співпрацювала. Це була не 

дуже приємна місія, бо в ці роки ГАО на 

союзній арені була ще недостатньо знана. 

Все таки я от римав підтримку АН СРСР, 

ВТУ (Вій сько вого топографічного уп-

равління) та ін ших установ. На жаль, і на 

цей раз не пощастило. До Ради Міністрів 

УРСР 13 квіт ня 1977 року прийшов лист з 

відмовою.

Пройшло декілька років і я, вже в ранзі 

члена-кореспондента АН УРСР, знову 

піднімаю перед Президією АН УРСР пи-

тання про переведення  ГАО на першу ка-

тегорію. Це питання довго «варилося» в 

апараті Президії АН УРСР і як це буває в 

кращих бюрократичних традиціях було 

знову адресовано мені.

Наступна (і знову невдала) спроба ви-

рішити це питання відбулася в 1986 році, 

коли ГАО вже мала вагомий авторитет у 

всесоюзному масштабі.

Нарешті, 1988 рік приніс бажану пере-

могу: дві установи АН УРСР — ГАО і Цент-

ральний ботанічний сад (ЦБС) — переве-

ли на першу категорію оплати праці. В цій 

справі ЦБС був вигідним партнером для 

ГАО, бо в бюрократичних кабінетах Мос к-

ви сиділи садоводи-дачники. Але в нових 

умовах господарювання ця перемога по-

ставила перед ГАО нові проблеми. Ось як 

про це написано в газеті «Телескоп»:

«В 1988 году Главная астрономическая 

обсерватория АН УССР переживает слож-

ный, переходный период в своей деятельнос-

ти, связанный с совпавшим по времени пе-

реходом на I категорию по оплате труда и 

на новые формы хозяйствования и финан-

сирования. 

Кроме того, 1988 год — серединный год 

пятилетки, на который приходится завер-

шение многих важных разработок и меро-

приятий, в частности доставка и начало 

установки на ВНБ «Терскол» двухметрово-

го телескопа.

Решающую роль в решении стоящих пе-

ред ГАО АН УССР научных задач должны 

сыграть научные кадры. Поэтому сейчас ост-

ро стоит вопрос о рациональном подборе и 

расстановке кадров, их эффективном ис-

пользовании. На этих вопросах хотелось 

бы остановиться в предлагаемой Вашему 

вниманию статье, которая составлена по 

материалам заседаний Ученого совета и 

выступлений директора Обсерватории 

Я.С. Яцкива.
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Первые попытки ГАО АН УССР перейти 

на I-ю категорию по оплате труда были 

предприняты еще в 1968—1969 гг. В те го-

ды удалось добиться распространения на 

ГАО АН УССР статуса научно-иссле до ва-

тельского института. Затем были еще две 

безуспешные попытки в 1976 и 1986 гг. И на-

конец, в начале 1988 года Госкомтруд СССР 

по согласованию с Минфином СССР, Акаде-

мией наук СССР и ГКНТ СМ СССР принял 

решение о переводе ГАО АН УССР на I кате-

горию. Предполагается, что этот переход 

будет осуществлен с 1 апреля 1988 г. В це-

лом, переход ГАО АН УССР на I катего рию 

является результатом достижений ГАО АН 

УССР в научной и научно-организационной 

деятельности, ее возросшего авторитета 

на всесоюзной арене.

Переход на I категорию — это реальная 

возможность справедливой оценки эффек-

тивности научного труда в отделах, по вы-

шения материального и морального сти-

мулирования труда научных сотрудников. 

Однако оклады научных работников в инсти-

тутах I категории выше (см. таблицу), а 

фонд зарплаты фиксирован, поэтому для 

перевода на I категорию необходимо про-

вести сокращение численности на 16 штат-

ных единиц с ежемесячным фондом зара-

ботной платы приблизительно 3500 рублей.

Обсуждаются два возможных пути со-

кращения штатов:

1) формальный — в каждом подразделе-

нии сокращается пропорциональное числен-

ности или фонду зарплаты количество штат-

ных единиц, т. е. 1—2 человека на отдел;

2) принципиальный — провести анализ 

научной деятельности в рамках отделов 

Таблица окладов научных работников 
в институтах I-й категории (в руб.)

I кате-

гория

II кате-

гория

Руководящие работники:

зав. отделом доктор 400—500 300—450

  »           »        кандидат 300—450 250—400

зав. лабораторией доктор 360—450 270—400

зав. лабораторией 

кандидат

270—400 200—350

Научные работники:

гл. науч. сотр. 360—450 270—400

вед. науч. сотр. 350—400 240—350

ст. науч. сотр. 250—350 200—300

науч. сотр. 175—270 160—250

мл. науч. сотр. 140—220 140—200

или Обсерватории в целом и сократить не-

перспективные, малоэффективные науч ные 

подразделения, тематические группы, на-

правления.

Руководители подразделений должны до 

10 марта 1988 г. внести конкретные пред-

ложения по переходу на I категорию с оцен-

кой деятельности каждого научного со-

труд ника и возможных сокращений штата.

Переход на I категорию должен спо-

собствовать концентрации научных сил на 

основных направлениях, повышению уровня 

научных исследований и выходу на мировой 

уровень и, конечно, повышению материаль-

ной заинтересованности сотрудников ГАО 

АН УССР. 

В настоящее время Государственный ко-

митет по науке и технике при Совете Ми-

нистров СССР готовит правительственное 

постановление по переводу академической 

науки на новые условия оплаты труда и са-
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мофинансирование. Вероятно, постановле-

ние будет принято в I полугодии. Так со-

впало, что переход на I категорию и на 

новую систему оплаты труда в ГАО АН 

УССР будет происходить практически од-

новременно. Основная цель перевода науки 

на новые условия хозяйствования — это по-

в ышение самостоятельности НИИ и эф-

фек тивности научного труда. Напрямую 

Закон СССР о социалистическом предпри-

ятии на науку, по-ви ди мо му, распростра-

няться не будет. Однако основные прин ци-

пы Закона будут сохранены в готовящемся 

постановлении, а именно предусмотрено по-

вышение роли трудового коллектива в уп-

равлении институтами, социальной сфере 

и др. Будет изменен и порядок финансиро-

вания научных исследований. Если раньше 

средства выделялись фактически для функ-

ционирования института, то с переходом 

на новые формы средства выделяются на 

решение научной проблемы. Государство 

будет давать заказ на решение крупных 

проблем. Государственные заказы имеют не-

сколько уровней приоритета. Самые при ори-

тетные — заказы на выполнение всесоюзных 

научно-технических программ, а также на-

учные проблемы, решаемые в рамках Комп-

лексной программы стран-членов СЭВ. Сле-

дующий приоритет — программы, вы пол-

ня емые по решениям Академии наук СССР, 

Отделений АН СССР. Более низкий уровень — 

Академия наук УССР и другие ведомства. 

Объем хозтематики неограничен.

Переход на новые условия финансирова-

ния приведет к изменению Устава НИИ. В 

частности, как это принято в Уставе НИИ 

АН СССР, повысится роль трудовых кол-

лективов разного уровня (института, от-

дела) при выборах руководящего состава.

Основная трудность при переходе на но-

вую систему — это специфика фун да мен-

тальных научных исследований, оценка ре-

зультатов научного труда как товарной 

продукции. Опыт отраслевой науки, переве-

денной на самофинансирование, по ка зы ва ет, 

что руководители ведомств институтов в 

угоду сиюминутным выгодам жер твуют 

перспективными научными разработка-

ми, которые дадут практический выход 

че рез несколько лет. Еще один поучитель-

ный итог деятельности отраслевых НИИ — 

недостаточная готовность руководителей 

НИР к деятельности в условиях повышенной 

самостоятельности и требовательности. 

Поэтому в ГАО АН УССР в 1988 г. будет 

проведена учеба руководителей тем НИР 

по повышению уровня их знаний в области 

экономики, обучение умению «считать день-

ги» и рационально их расходовать.

Как отмечалось в постановлениях ди рек-

тивных органов, основную роль в перестрой-

ке всей деятельности нашего хозяйства и 

в том числе науки должны играть кадры. 

В Академии наук УССР, начиная с 1987 г., 

взят курс на омоложение научных кадров. 

Дело в том, что анализ кадрового состава 

АН УССР показывает, что среди более чем 

1700 руководителей научных подразделений 

нет ни одного человека в возрасте до 30 лет 

и всего около 70 человек в возрасте до 40 

лет. Такое положение дел и в ГАО АН УССР. 

Начиная с 1987 г. все институты АН УССР 

обязаны обеспечить 5 % ежегодное попол-

нение молодыми специалистами, что для Об-

серватории составляет 6 человек. В 1987 г. 
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ГАО АН УССР оказалась одним из немногих 

институтов, который обеспечил 5 %-ую 

сме няемость кадров. Однако насторажи-

вают два обстоятельства. Первое — руко-

водители научных подразделений, прямой 

обязанностью которых является подбор и 

расстановка кадров, недостаточно вни ма-

ния уделяют подбору выпускников вузов. 

Как правило, заявки на молодых специалис-

тов составляются из потребностей подраз-

делений, но при этом отбор молодых спе-

циалистов в лучшем случае проводится на V 

курсе без предварительной проверки умения 

и желания студентов к творческому науч-

ному труду. Работу со студентами необхо-

димо проводить, начиная со II—III курса, 

по образному выражению академика В.Л. Гин-

збурга научные кадры «нужно выращи вать 

поштучно». Второй настораживающий 

факт — на протяжении 1986—1987 гг. Об-

серватория не выполняет план по набору в 

аспирантуру, не говоря уже о необходимос-

ти создания конкурса как необходимого эле-

мента по отбору наиболее способных лю-

дей. А ведь аспирантура — это основной 

путь подготовки специалистов высшей ква-

лификации. Основную работу по отбору кан-

дидатов на поступление в аспирантуру дол-

жны проводить руководители подразделе-

ний, ведущие сотрудники Обсерватории.

С 1988 г. в институтах АН УССР начи-

нает функционировать докторантура, ста-

вящая своей задачей подготовку молодых 

докторов наук. Напомним, что в докторан-

туру принимаются лица в возрасте до 40 лет. 

Срок обучения — 3 года. Мы обращаемся к 

руководителям отделов с призывом смелее 

использовать новую форму подготовки спе-

циалистов высшей квалификации. Предва-

рительная оценка показывает, что в Об-

серватории вполне реально готовить 1—2 

молодых докторов наук в пятилетку по каж-

дой из астрономических специальностей.

«Горячей» точкой в 1988 г. остается ВНБ 

«Терскол». По-видимому, сейчас наступает 

самый ответственный момент в строи-

тельстве базы — это доставка и установ-

ка 2-м телескопа. Значительную работу 

здесь должен провести весь коллектив Об-

серватории, поскольку 2-м телескоп в буду-

щем станет основным инструментом для 

многих отделов ГАО АН УССР. Параллельно 

в 1988 г. необходимо решить, каким штат-

ным оборудованием будет оснащен теле-

скоп. С этой целью планируется обсудить 

основные направления деятельности Отде-

ления специализированных астрономичес-

ких исследований на пике Терскол (ОСАИТ) 

на научном собрании ГАО АН УССР.

1988 г. станет годом коренных изменений 

и в деятельности Опытного производства. 

Каким быть ОП в АН УССР? Этот вопрос 

сейчас активно обсуждается в Президиуме 

АН УССР и ГАО АН УССР.

Хочется верить, что все трудные задачи, 

стоящие перед ГАО АН УССР, наш коллек-

тив успешно выполнит».

ГАО пережила і цей нелегкий період в 

своїй історії.

ПРО ВИХІД ГАО 
НА ВСЕСОЮЗНУ АРЕНУ

В такій тоталітарній та централізованій 

державі, якою був СРСР, всі важливі спра-
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ви вирішувалися в Москві, про що я вже 

згадував. Координацію астрономічних до-

сліджень в СРСР здійснювала Астро-

номічна рада АН СРСР, яку в 1960-ті роки 

очолював відомий астрофізик, член-ко-

рес пондент АН СРСР Е.Р. Мустель. Йо го 

заступником, і практично вершителем всіх 

справ була А.Г. Масевич — активна жін-

ка, фахівець у галузі теоретичної астро-

фізики і організатор спостережень штуч-

них супутників Землі в СРСР та на за-

кордонних станціях. В рамках Астроради 

спочатку були створені відповідні комі-

сії, а потім робочі групи і, нарешті, секції 

з різних напрям ів досліджень. Традиційно 

координацію астрометричних досліджень 

здійснювала Пулковська обсерваторія, го-

лова комісії — відомий астрометрист і 

надзвичайно яскрава особистість — член-

кореспондент АН СРСР М.С. Звєрєв, а 

координацію робіт з вивчення обертання 

Землі — ГАО АН УРСР, засновник та голо-

ва відповідної комісії у 1960—1966 рр. — 

Є.П. Федоров. У 1966 році Комісію з обер-

тання Землі очолив В.П. Щеглов — дирек-

тор Астрономічного інституту АН УзРСР. 

Мене було обрано вченим секретарем цієї 

комісії. В 1970-і роки я став виступати 

на різ них міжнародних конференціях з 

проблеми обертання Землі і включати-

ся в організаційні справи. Перш за все 

ставало дедалі очевиднішим, що в СРСР 

не впроваджуються нові методи спосте-

режень змін в обертанні Землі — лазерна 

локація ШСЗ та Місяця. Я почав цікави-

тися цим питанням і зрозумів, що причи-

на такого стану полягає в неоправданій 

засекреченості робіт з супутникової те-

матики, що велися під егідою Астроради, 

а фактично під персональним наглядом 

А.Г. Масевич, у розбазарюванні значних 

за масштабами тих часів інвалютних ко-

штів і т. ін. Це було досить сумним від-

криттям, бо в цій галузі працювали дві ак-

тивні приладобудівні групи — М.К. Абеля 

в Ризі та Ю.Л. Кокуріна в Москві (ФІ АН 

СССР). Отже, причина крилася в органі-

зації робіт з нових методів спостережень 

(крім лазерної локації пізніше з’явилася 

РНДБ — (радіоінтерферо метрія з наддов-

гими базами). 

Але щоб когось критикувати, необхідно 

було самому більше знати і вміти. Тому я 

розпочав в ГАО роботи з проблеми вико-

ристання супутникових методів для ви-

в чен ня обертання Землі. Цьому сприяло 

декілька факторів: 

1) В.К. Тарадій, котрий цілий рік про-

працював на станції спостережень ШСЗ 

на о. Кергелен, також вирішив зайнятися 

цією проблемою;

2) в штаті Обсерваторії працювала 

Г.Т. Яно вицька, котра спеціалізувалася в 

галузі небесної механіки і була готова пе-

рейти на супутникову тематику;

3) Інститут теоретичної астрономії 

(ІТА) АН СРСР в особі Ю.В. Батракова за-

пропонував взяти участь у виконанні за-

критої теми «Упражнение», яка відноси-

лася до цього напряму досліджень. 

Крім того, ГАО АН УРСР як коорди ну-

юча установа з проблеми вивчення обер-

тання Землі була зобов’язана вживати ор-

ганізаційні заходи щодо виправлення по-

ложення. Тому в 1976 році я запропонував 

створити мережу опорних геодина міч  них 
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станцій, які вели б астрономічні спосте-

реження широти і довготи, лазерні вимі-

рювання відстаней до ШСЗ, радіоінтер-

ферометричні спостереження квазарів та 

ін. Як вияснилось пізніше, у 1980-і роки, 

ця ідея значно випередила аналогічні ідеї 

за кордоном (мережі FLIN, IERS та і н ші). 

В 70-і роки я почав тісно співпрацювати з 

Міжвідомчим геофізичним комі тетом АН 

СРСР по програмі КАПГ — Комісія Ака-

демій наук соцкраїн з планетарної гео-

фізики, яку очолював член-кореспондент 

АН СРСР Ю.Д. Буланже — відомий гра-

віметрист. Ю.Д. Буланже досить критично 

відносився до діяльності Астроради в га-

лу зі космічної геодезії. Тому, коли в Ас-

трораді виникла конфліктна ситуація між 

Г.С. Хромовим та А.Г. Масевич, то я і 

Ю.Д. Буланже  стали на сторону Г.С. Хро-

мова. До нас приєднався також Є.П. Ак-

сьонов — відомий «небесний» механік, 

котрий в ті роки був директором ДАІШ. 

На ша «четвірка» підготувала доповідь, 

яка наробила багато шуму в наукових ко-

лах, бо це була перша відкрита спроба 

об’єктивної оцінки роботи «Мадам» (так 

називали А.Г. Масевич) з супутникової те-

матики. (Доповідь була опублікована у пер-

шому виданні моєї книги «Земне тяжіння»).

Сказавши «а», я був вимушений діяти, 

бо очікував зворотної реакції наших опо-

нентів з боку А.Г. Масевич. 21—22 квіт-

ня 1978 р. Робоча група з проблеми «Вив-

чен ня обертання Землі» Астроради СРСР 

розглянула питання про використання но-

вих методів спостережень і прийняла від-

повідну резолюцію. Були також розіслані 

листи у відповідні установи Союзу, зіб-

рана інформація для документа «О ходе 

подготовительных работ по созданию в 

СССР сети опорных геодинамических 

станций».

Реакція на всі ці дії (і перш за все на 

мою участь у написанні першого доку-

мента) прийшла з несподіваного боку. 

В перші роки мого директорства в ГАО, 

користуючись персональною підтримкою 

Президента АН УРСР Б.Є. Патона, я по-

чував себе досить впевнено в апаратних 

коридорах Президії АН УРСР. Тут завжди 

радо мене зустрічали. Тим більше, що я 

був «виїзний», хоча і брав участь у вико-

нанні секретної тематики. Це викликало 

увагу до мене відомих органів влади. Але 

невдовзі я відчув якусь дивну зміну у від-

ношенні до мене з боку працівників 1-го 

відділу Президії АН УРСР (чиновники 

всіх рангів мають великий дар пристосо-

вуватися до зміни ситуації). Виявилося, 

що з Москви надійшов критичний лист 

щодо нашої доповіді про стан справ з кос-

мічної геодезії, про який знали в КДБ і 

про який було проінформовано Б.Є. Па-

тона. Мене викликали до Бориса Євгено-

вича, котрий показав мені цього листа за 

підписом Президента АН СРСР М.В. Кел-

диша. В ньому говорилося, що я разом з 

Ю.Д. Буланже та Є.П. Аксьоновим роз-

крили державну таємницю про воєнний 

потенціал СРСР, тим самим завдавши шко-

ди державі і т. п. (на жаль, я не маю копії 

цього листа). Закінчувався лист рекомен-

дацією вжити заходів щодо мене як ди-

ректора ГАО (на той час Г.С. Хромова вже 

зняли з посади заступника Голови Астро-

ради). Борис Євгенович запитав мене: «Що 
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це таке?» Вислухавши уважно мою від-

верту розповідь (її суть — доповідь посла-

но від імені Міжнародного геофізичного 

комітету АН СРСР, а не АН УРСР; ГАО 

належить тільки позитивна частина — 

про по зиція про мережу геодинамічних 

стан цій; я раніше думав, що за діяльністю 

Астроради в цій галузі криється якась сер-

йозна секретна робота, а виявилося, що 

це тільки «блеф» і т. п.). Б.Є. запропонував 

мені підготувати ввічливий проект відпо-

віді М.В. Келдишу, що і було зроблено. 

Так Б.Є. Патон виручив мене зі скрутної 

ситуації, яка в ті часи могла закінчитися 

для мене сумними наслідками. Я завжди 

згадую цей неординарний вчинок Бориса 

Євгеновича, коли його останнім часом кри-

тикують за стан справ у Академії наук. Як 

не дивно, історія з секретністю повтори-

лася вже в незалежній Україні у зв’язку з 

моїми роботами щодо використання су-

путникових навігаційних систем (GPS-тех-

но логія). І знову «секретна депеша» по-

трапила до рук Б.Є. Патона і я нагадав 

йому події 1978 року. Правда, на сцену 

тепер вийшли інші — менш впливові і, на 

жаль, менш професійно підготовлені — 

люди, котрі праг нули повернення часів 

СРСР. 

Повертаючись до кінця 1970-х років, 

зазначу, що в Астрораді почалася чергова 

реорганізація координації наукових до-

сліджень.

У новій координаційній структурі пе-

редбачалося 7 секцій, серед них і Секція 

астрометрії. На альтернативній основі 

(Пул ковська обсерваторія рекомендувала 

М.С. Звєрєва, а Астрорада — Я.С. Яцківа) 

мене було обрано Головою Секції астро-

метрії і вже в квітні 1979 р. відбулася пер-

ша нарада цієї секції в м. Києві (до скла-

ду Секції астрометрії увійшло багато відо-

мих астрометристів, а її секретарем став 

Д.П. Дума).
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В
олею долі, про що вже згадувалося вище, я став спочатку в.о. дрек-

тора ГАО АН УРСР, а від 1976 року — директором ГАО АН УРСР 

(ни ні ГАО НАН України). Вже скоро буду директором з 40-річним 

стажем (ох, як швидко пролетіли ці роки!). За правилами Академії 

пе реобрання директорів наукових установ відбуваються кожні 5 ро-

ків за відповідною процедурою (звіт у науковій установі, таємне го ло-

сування наукових працівників установи, звіт у відповідному від ді-

ленні (чи Президії) Академії). Все це я проходив неодноразово, готу-

ючи своє бачення проблем Обсерваторії та перспективний план її 

розвитку.

Нижче подаю перелік моїх перших трьох «директорських п’яти-

річок» радянського періоду:

1. Оновлення (1976—1980). Мета — зміна кадрової політики і струк-

тури обсерваторії. Результати — Дослідне виробництво, ВНТІ, Об-

чис лювальний центр, Спецрада та ін.

2. Визнання (1981—1985). Мета — програмно-цільовий підхід до 

планування НДР. Видавнича справа. Результати — програми (РАПРОГ, 

КЧЗ, «Планетний патруль» та ін.). Журнал «Кінематика і фізика 

небесних тіл».

3. Переоснащення (1986—1990). Мета — реконструкція діючих і 

створення програмно-орієнтованих комплексів. Результати — корпус 

ДВ, капітальне будівництво в Голосієві та на Терсколі. Спостережні 

комплекси.

До 1990 р. переобрання на посаду директора ГАО проходили, так 

би мовити, «на бюрократичному рівні». Я вважався в АН УРСР моло-

ПЕРШІ ТРИ П’ЯТИРІЧКИ 
(1976—1990)
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дим і перспективним директором, в ГАО 

на відміну від інших академічних інститу-

тів не було скандалів, скарг чи інших НП, 

які б підлягали розгляду на рівні Президії 

АН УРСР. У мене склалися дружні сто-

сунки з керівниками служб Президії АН 

УРСР — В.П. Чоповським (капітальне 

будівництво), Г.І. Калугіним (дослідно-

виробнича база) та М.А. Коваленком (уп-

равління справами). Це значною мірою 

допомагало мені у поточній роботі на по-

саді директора ГАО.

Перші дві п’ятирічки ГАО завершила до-

сить успішно і на її адресу не раз звучали 

схвальні відгуки на різних рівнях академіч-

ної влади. Тому коли в 1985 році розпоча-

лася горбачовська перебудова, я дозволяв 

собі заявити, що ГАО вже давно «перебуду-

валася». І все-таки «система» ви магала но-

вих заходів з перебудови, звітів і т. ін. 

В АН УРСР в ті часи ввійшло в моду 

критикувати начальство, влаштовувати 

квазідемократичні вибори директорів в 

установах АН з їх наступним затверджен-

ням Відділеннями, по-новому формувати 

вчені ради в інститутах і т. п. У кожному 

інституті з’являлася «гвардія борців» за 

правду і демократизацію в науці. Все це не 

обминуло і ГАО, хоча і не було, як в інших 

установах, доведено до абсурду. Напри-

клад, в 1990 р. я не погодився з процеду-

рою виборів директора ГАО на загальних 

зборах колективу і обмежився Вченою ра-

дою. Як це проходило, можна довідатися 

зі стенограми засідання Вченої ради.

Стенограма засідання 
Вченої ради ГАО АН УРСР, 
1990 рік

Вів засідання заступник директора ГАО 

АН УРСР Володимир Кирилович Тарадій. 

Підготовкою займався вчений секретар ГАО 

АН УРСР Сергій Григорович Кравчук. 

В обговоренні виборів директора взяли 

участь Б.Ю. Жиляєв, А.К. Юхимук та ін.

Кандидатуру Я.С. Яцківа було висунуто 

на пост директора обсерваторії Ернестом 

Андрійовичем Гуртовенком. На прохання 

Вченої ради Я.С. Яцків виступив на засі-

данні.
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Уважаемые коллеги!

Прежде всего хочу сказать, что, по-ви ди-

мому, кандидату на пост директора Об-

серватории еще предстоит выступить пе-

ред научным коллективом и ответить на 

те вопросы, которые сейчас сформулиро-

вал Борис Ефимович. Я в принципе согласен, 

что кандидат или кандидаты на пост ди-

ректора должны выступать со своей про-

граммой перед научным коллективом. Сей-

час на заседании Ученого совета мы зани-

маемся обычной процедурой выдвижения 

кандидатов. Выдвинутые нами канди да ту-

ры идут в общий банк, который может по-

полняться и кандидатами из других ин с ти-

тутов: объявления о выборах разосланы во 

все институты. Все эти предложения рас-

сматриваются в Отделении физики и ас-

тро номии и Управлении кадров АН УССР. 

После этого этапа те кандидаты, кото-

рые будут там каким-то образом со гла со-

ваны, должны выступить на научном со-

брании ГАО. Вот так я понимаю процедуру 

выборов. Ее должен был изучить С. Кравчук 

и руководить этим процессом. Скажу вам 

откровенно, у меня есть своя точка зрения 

на всю эту «игру в демократию». Но коль 

скоро я решил не отказываться от еще од-

ного срока директорства, я отвечу на ваши 

вопросы и изложу предварительные намет-

ки моей программы деятельности ГАО.

Мы давно знаем друг друга, а я уже около 

30 лет работаю в ГАО, из них 15 лет я — 

директор обсерватории. Не вдаваясь в де-

тали, кратко отмечу следующие вехи моей 

(вернее нашей) деятельности.

В первый мой срок с 1976 по 1980 год я 

уделял основное внимание преобразованию 

ГАО и обновлению ее деятельности, т. е. это 

была наша «перестройка», если говорить 

этим модным теперь словом. За это время 

мы добились замены 1,5-м на 2-м телескоп 

для Терскола, я внес предложение и добился 

создания Опытного производства, был со-

здан спецсовет, я добился переименования 

Отделения физики на Отделение физики и 

астрономии, был создан также научный 

совет по проблеме «Астрономия». К сожа-

лению, попытка перевести ГАО на первую 

категорию по оплате труда была безус пеш-

ной. Естественно, все то, что было сде лано 

в этот период, было сделано не мной лично, 

а всем коллективом, но по моей инициативе 

и при моем непосредственном участии.

1980—1985 гг. В этот период основное 

вним ание было уделено вопросу признания 

ГАО. Это было нужно потому, что до 1980 го-

да ГАО воспринималась в СССР как про-

винциальная небольшая обсерватория. Поэ-

то му мы начали сами себя хвалить и рек-

ламировать наши дела, может быть и не 

всегда объективно. Что нам удалось сделать 

за этот период? Мы стали головной орга-

низацией в СССР по многим программам: 

КВО — координатно-временное обеспече-

ние, СОПРОГ — наблюдения кометы Галлея, 

«Планетный патруль» и другим. По лу чили 

Госпремию Украины. Добились с большим 

трудом создания журнала «Кинематика и 

физика небесных тел», потому что не ко-

то рые обсерватории не хотели отдавать 

свои печатные листы. Теперь КФНТ являет-

ся известным астрономическим журналом, 

который переводится на английский язык.

В 1986—1990 гг. перед нами возник се рьез-

ный вопрос о техническом перевоору же нии 
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ГАО. Была сформулирована идея создания 

проблемно-ориентированных на блю да тель-

ных комплексов. Из пяти таких комплексов 

два уже созданы. Кроме того, был построен 

корпус точной механики и оптики. Доби-

лись и провели реконструкцию ДДА, но, к со-

жалению, телескоп еще не работает. Сда-

ли в эксплуатацию Солнечный телескоп на 

Терсколе.

Обдумывая ситуацию, которая сложи-

лась сейчас, я пришел к выводу, что основ-

ная работа должна быть посвящена транс-

формации ГАО и поиску путей вы живания 

коллектива в этих новых условиях, т. е. 

основная забота должна быть о том, что-

бы коллектив сохранился и выжил в сло-

жившихся условиях. Условия будут очень 

тяжелые, и особенно трудно будет доби-

ваться финансирования. Придется пойти 

на некоторое сокращение численности. Ког-

да С. Марченко приехал из зарубежной ко-

мандировки и беседовал со мной на различ-

ные темы, мы пришли к выводу, что нам 

надо иметь треть численности нынешнего 

штата ГАО. Но и нужно работать так, 

как там работают. А как там работают, 

я тоже знаю. Поэтому, хотите вы этого 

или не хотите, людей честно и преданно 

работающих я должен буду всячески под-

держивать. А от людей, которые так или 

иначе отлынивают от работы, мы будем 

избавляться. Или просто-напросто их не 

по ощрять, они сами уйдут. А уж нам из-

вестно, кто работает, а кто делает вид, 

что работает. Здесь не надо директора, 

здесь есть, я сказал бы, коллективное мне-

ние о том, кто что может делать. Таким 

образом, первая задача — это сохранение 

работоспособного коллектива в рыночных 

условиях, а вторая — завершение всех  на-

чатых дел, в т. ч. довести Терскол до тре-

буемого уровня, чтобы там был работаю-

щий двухметровый телескоп, оснащенный 

хотя бы минимальным комплексом обору-

дования. Обсерватория должна быть об сер-

ваторией в настоящем смысле этого слова. 

Пусть это будут дальномер, ДДА, Сол неч-

ный телескоп, но это должны быть рабо-

тающие наблюдательные комплексы. Если 

на телескопах не наблюдают, они должны 

быть законсервированы.

Я не буду здесь говорить о более прозаи-

ческих, хотя и очень важных для всех нас 

вещах — соцкультбыт на территории ГАО, 

экология, функционирование малых предпри-

ятий и все то, что так или иначе затра-

гивает жизнь каждого из нас. С каждым 

годом эти «мелочи» становятся все акту-

альнее и актуальнее, и мы должны будем 

каким-либо образом их решать. Вот и все 

мои мысли, которые были подготовлены за-

ранее, а сейчас я отвечу на Ваши вопросы.

Вопрос: Ярослав Степанович, я перед тем, 

как задавать вопрос, скажу одну фразу. Это 

мое личное мнение, — последнее время мы по-

теряли нить, которая является стерж невой 

в науке, мы занимаемся ремесленной рабо-

той. Тут беда всех нас. Скажите, пожалуй-

ста, три года тому назад на Ученом совете 

летала такая идея — у нас будут комплекс-

ные темы, мы будем бороться за право 

жить в науке, за право получать деньги, за 

научные исследования. Прошло три года... 

Ничего не изменилось. Как Вы счи тае те, бу-

дет ли повышаться наш научный уровень, 

если мы и дальше так будем жить. Темы, 



89

У ДИРЕКТОРСЬКОМУ КРІСЛІ. АВТОПОРТРЕТ (1976—2015)

которые обречены на потерю науч ной значи-

мости, будут продолжаться, будем рабо-

тать и получать какие-то ма те риа лы...

Ответ: Это очень хороший вопрос, и я 

думаю, что мы его должны обсудить на 

каком-то большом научном собрании. Ну-

жен компромисс между долговременной по-

литикой в отделах и быстрым реагирова-

нием на новое. Понимаете, только годами 

накапливая научный потенциал, можно до-

стичь хорошего результата. Сейчас гово-

рят о школах. Если есть у нас такие школы, 

то в них воспитываются люди, идет прог-

ресс... Вот есть школа Гуртовенка. Благо-

даря созданию им монохроматора двойной 

дифракции выросла целая плеяда специалис-

тов, которые делают серьезное дело... Од-

нако чрезмерное увлечение традициями при-

ведет к тому, что не будет ярких научных 

работ. Поэтому я решил ввести конкурсы 

научных тем (поисковых). Сначала все шло 

хорошо. Затем единым фронтом выступили 

все без исключения заведующие отделами и 

сказали мне, что конкурсы проводить не 

надо, а деньги перераспределить между от-

делами. Дали мне свои предложения. Я не-

множко их покритиковал, а потом согла-

сился. И таким образом конкурсные темы 

исчезли. Но это не значит, что я, согласив-

шись в данном случае с заведующими отде-

лами, считаю, что это правильно. Конкурсы 

проводить нужно. Я уже объявил на дирек-

ции в среду, что на то дополнительное фи-

нансирование, которое нам удастся раз-

до быть, я буду объявлять конкурсы на вы-

пол нение контрактных заданий. Это могут 

быть и приборостроительные, и теорети-

ческие, и какие хотите задания, но те, в 

которых четко сформулированы конечные 

цели и результаты, подлежащие проверке. 

Я буду придерживаться такой практики, 

несмотря на тот критицизм, который 

име ется в вашем  вопросе. 

В целом, может быть, Вы и правы, что 

научный уровень ГАО снизился. И Вы знае-

те, этот вопрос меня также волнует. Это 

вопрос о наших тридцатилетних юношах. 

В ГАО сильное поколение тех, кому сейчас 

за 50 лет. Все они работали активно, ког-

да были тридцатилетними. Я сейчас тоже 

хуже работаю, чем работал 10 лет назад. 

Может быть потому, что я не смог от ка-

заться от многих обязанностей. Будем наде-

яться, что наши 30-летние вскоре проявят-

ся с новой силой, а мы свое умение использу-

ем для того, чтобы помочь им в этом.

Вопрос: Теперь мой второй вопрос: как 

Вы отнесетесь к предложению, чтобы все 

научные темы в один срок кончались, чтобы 

мы все участвовали в конкурсе, чтобы про-

должительность всех тем была одинакова? 

Ответ: К этому предложению отношусь 

отрицательно, потому что в науке очень 

тя жело быть судьей, это очень опасное де-

ло. Потому что очень легко впасть в амби-

цию и сказать: «Это не актуально», а на 

самом деле может оказаться наоборот. 

Возь мите высокотемпературную сверх про-

водимость. Если бы лет пять назад ска-

зали, что существует таковая, никто не 

поверил бы. А люди работали, благодаря 

тому, что американская фирма IBM, ко-

торая имеет в год около 3,5 млрд долларов 

(это в 10 раз больше, чем бюджет нашей 

академии наук), могла себе позволить та-

кие исследования. Поэтому я против Ва-
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ше го предложения. Я за то, чтобы опре де-

лен ный процент нашего бюджета шел на 

поис ковые конкурсные исследования. Хотя 

конкурсы у нас провалились из-за того, что 

мы не могли решить, какая работа лучше. 

Вы помните эти заседания ученых советов. 

Но я буду настаивать на таких конкурсах и 

рано или поздно мы научимся определять 

победителей.

Вопрос: Чи планується розвиток комер-

ційної діяльності в ГАО?

Ответ: Багато інститутів зараз за-

робляє гроші. Але де ми можемо заробити? 

Я пропонував «Астросервісу» організувати 

екскурсії «Україна астрономічна», поїздки в 

Карпати, на Кавказ... Але ніхто за це не бе-

реться. А нам треба заробляти валюту, 

тому що через рік нам ніхто не дасть ні од-

ної платівки фірми «Кодак». Академія наук 

СРСР розпалась, тепер ми повинні самі шу-

кати валюту. 

В заключение скажу следующее. Я такой, 

какой я есть. И если я изменюсь, то от этого 

будет только хуже и мне, и вам. Я не хочу 

быть ни хуже, ни лучше. (Реплика: Лучше, 

может быть, стоит? Ответ: Постараюсь.)

Со всеми вами я прошел тяжелый путь 

решения различных спорных вопросов. И все 

мы вынесли из этого какую-то пользу. 

Честно скажу, я не всегда был прав, но и вы 

не всегда правы. Но жизнь потом показала, 

что какой-то выход мы все-таки находи-

ли, вели себя благоразумно. Единственное 

правило — пытаться всегда находить кон-

сенсус. А так или иначе все всегда конча-

ется тем, что директор должен взять на 

себя ответственность в принятии реше-

ния. К сожалению, многие часто этим поль-

зуются: трудные вопросы пусть решает 

Яцкив. Такова уж судьба директора.

По большому счету — у меня нет другой 

жизни, кроме Обсерватории.

Все, что я делал здесь и все, что я делаю 

за пределами Обсерватории, я всегда делаю 

для Обсерватории. Мне очень приятно, что 

кое-что удалось сделать. Я имею в виду — 

вывести ее в число ведущих обсерваторий 

страны. 

Председатель: Вопросов больше нет. 

Есть предложение включить кандидатуру 

Я.С. Яц кива в список для голосования.

В результаті таємного голосування (18 — 

«за», 2 — «проти») Я.С. Яцкiв був обра-

ний директором ГАО на новий строк.

ДРУГІ ДВІ П’ЯТИРІЧКИ 
(1991—2000)

90-ті роки, наповнені непростими історич-

ними подіями в житті України, пролетіли 

дуже швидко. Наука в Україні переживала 

нелегкі часи — впав престиж науковця, 

знизилися обсяги фінансування, посилив-

ся виїзд талановитих вчених за кордон на 

постійну роботу і т. ін. ГАО частково збере-

гла свій творчий потенціал. Але... молодь 

не йшла в науку, грошей ледве вистачало 

на мізерну зарплату... Важко було працю-

вати в таких умовах, хоч я і усвідомлював, 

що мусимо вистояти заради побудови не-

залежної української держави. 

В цей період виконувалося дві «неза-

лежні» п’ятирічки.

4. Виживання (1991—1996). Мета — в 

умовах дезінтеграції СРСР та формуван-
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ня незалежної України добитися збе ре-

жен ня наукового колективу ГАО, створи-

ти між на родні та вітчизняні структури — 

МЦ АМЕД; УАА та ін.

5. Трансформація (1997—2000). Мета — 

взяти активну участь у космічних прог-

рамах (Коронас, ККОС та ін.); співпраця 

з установами МОН; участь у фондах SF, 

INTAS та ін. 

В умовах формування незалежної Укра-

їни та відповідних змін у роботі Обсерва-

торії, можна виділити такі часові етапи:

1990—1991

1. Слова «перебудова» та «гласність» 

були широко вживаними і в стінах влад-

них структур, і в наукових установах. Не 

була винятком і ГАО АН УРСР. Йшло ак-

тивне обговорення різних сторін діяль-

ності Обсерваторії, звучала критика на 

адресу її керівництва… В цій ситуації я іні-

ціював проведення анкетування серед 

працівників ГАО. Зокрема в анкеті були 

такі запитання:

1. Вкажіть 10 співробітників ГАО (за прі о-

ритетом), які зробили найбільший вне сок у 

розвиток ГАО. Результати: Я.С. Яцків — 216; 

Е.А. Гуртовенко — 161; Р.І. Костик — 114; 

О.В. Мороженко — 112; І.Г. Ко лес ник — 

111; В.К. Тарадій — 89; Л.М. Шульман — 

81; В.С. Кислюк — 64; Д.П. Дума — 36; 

Р.Р. Кондратюк — 36.

2. Вкажіть 10 співробітників ГАО (за 

пріо ритетом), які, на Вашу думку, пра-

цюють най більш ефективно. Результат: 

Р.І. Кос тик — 182; Я.С. Яцків — 125; 

Л.М. Шульман — 119; І.Г. Колесник — 106; 

С.Г. Яновицький — 81; Н.В. Харченко — 

72; Ю.І. Ізо тов — 68; В.С. Кислюк — 62; 

Е.А. Гуртовенко — 60; О.В. Мороженко — 

38. 

Водночас у відповіді на аналогічне за-

питання, але щодо роботи за останні 5 ро-

ків, на перше місце вийшов Ю.І. Ізотов — 

179, а я опустився на 6-те місце.

Коли сьогодні я пишу ці рядки, то вва-

жаю, що анкетування в цілому правильно 

виявило проблеми та тенденції у роз-

витку кадрового складу ГАО:  В.К. Тарадій 

в ці роки був заступником директора з 

наукової роботи та координував всю діяль-

ність на ВНБ «Терскол», Ю.І. Ізотов — 

вчений секретар та координатор виконан-

ня НДР, а Р.І. Костик очолював відділ фі-

зики Сонця. Стало також очевидним, що 

найважливішим у роботі керівника науко-

вої установи є його висока кваліфікація та 

науковий авторитет.

2. В цей період відбулися кардинальні 

зміни в житті СРСР та УРСР. Спочатку 

Верховна Рада УРСР прийняла Деклара-

ція про державний суверенітет України 

(липень 1990 р.), а згодом і проголосила її 

незалежність (серпень 1991 р.).

Наслідком першої події для мене було 

створення Українського міжнародного ко-

мітету для зв’язків з українцями за кор-

доном при АН УРСР (КНК). Згодом цей 

Комітет змінив назву на Український між-

народний комітет з питань науки і куль-

тури при НАН України.

Під час другої події я перебував у Відні і 

мав нагоду спостерігати, як змінювалося 

відношення до мене з боку працівників 

Посольства СРСР в Австрії у залежності 

від подій в Москві. 
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Сьогодні всі «перебудівні» справи мо-

жуть викликати посмішку, а в ті часи це 

були обов’язкові умови життя та праці на 

рівні партійної влади. Були свої «правила 

гри» і на рівні президента АН УРСР. Що-

року під час літньої відпустки в Криму 

Б.Є. Патон готував список доручень, ко-

трі підлягали виконанню в наступному 

сезоні. Ці доручення в академічних колах 

називали «морськими хвилями Б.Є.», але  

намагалися добросовісно їх виконувати.

Директору Главной астрономической 

обсерватории

Академику АН УССР Я.С. Яцкиву

Прошу Вас в установленные сроки ре-

шить нижеследующие вопросы:

124. Решить серьезно вопрос о том, где и 

как будет строиться центр Я.С. Яцкива в 

Киеве*. Октябрь 1991 г.

126. Рассмотреть на бюро Президиума 

ход строительства телескопа на пике Тер-

скол. Ноябрь 1991 г.

252. Провести переговоры с Крымской об-

серваторией о ее переходе в Академию наук 

Украины. Ноябрь 1991 г.

Президент Академии наук УССР

академик                                         Б.Е. Патон

Завершився для мене цей період мого 

життя переобранням на посаду директора 

ГАО на нову п’ятирічку та обранням пер-

шим президентом Української астроно-

мічної асоціації (УАА).

* Мається на увазі будівництво Українського 

науково-культурного центру в Києві за іні ціа-

тиви Комітету науки і культури для зв’язків з 

українцями за кордоном при АН України.

1992—1994

Це були історичні (цікаві та водночас дуже 

складні) часи для незалежної української 

держави. З одного боку, АН України та її 

президент Б.Є. Патон продовжували жи-

ти та діяти за «радянськими» традиціями. 

Як я вже згадував вище, Б.Є. Патон що-

року видавав так звані «морські хвилі» до-

ручень (див. стор. 93). 

За правилами АН ми були змушені якось 

реагувати на ці доручення…, але з кожним 

роком ситуація все більше ускладнювала-

ся через відсутність коштів та економічні 

негаразди у державі. 

1995—1997

В цей період активно створювалися різні 

державні структури в Україні. Водночас 

відбувається активізація моєї громадської 

та науково-організаційної діяльності в Ук-

раїні та світі. Я, зокрема, керував програ-

мою «Створення та розвиток Державної 

служби єдиного часу та еталонних час-

тот», а у 1996 р. був обраний Головою від-

повідної Державної комісії. Це була важ-

лива посада державного рівня, хоч я і обі-

ймав її на громадських засадах.

У ці роки я намагався також брати більш 

активну участь у роботі Президії НАН 

України, Ради з питань науки та науково-

технічної політики при Президентові Ук-

раїни, Науково-технічної Ради Національ-

ного космічного агентства, Президії Кон-

гресу української інтелігенції та в роботі 

інших міжнародних організацій.

У 1997 році мене було обрано інозем-

ним членом Польської академії наук за про-

позицією Л. Барана (м. Ольштин) та Б. Нея 
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(м. Варшава), з якими я підтримував бага-

то років професійні та дружні відносини. 

У цьому ж році мене у черговий раз оби-

рали директором Обсерваторії. Це чомусь 

(можливо, вже відчувався «перебор») ви-

кликало жвавий інтерес колективу.  Наве-

ду мій короткий виступ на засіданні Вче-

ної ради ГАО та окремі коментарі щодо 

мого директорства.

21 березня 1997 р.

Шановні члени Вченої ради ГАО та запро-
шені гості!

Дуже швидко проминули ці 5 років мого 

перебування на посту директора ГАО. Я вдяч-

ний колективу ГАО за розуміння складності 

роботи директора в цих нових реаліях на-

шого життя.

Ми добре знаємо один одного і це значною 

мірою полегшує мою задачу як кандидата 

на посаду директора на новий строк. Мій 

виступ буде складатися з трьох частин. 

Перша — це коротка «історична довідка» 

про попередні мої п’ятирічки, друга — звіт 

про роботу у 1991—1996 рр. і, нарешті, — 

проект програми на майбутнє…

Щодо програми на майбутнє то наш про-

ект передбачає зміну наукових поколінь, пе-

рехід до європейського стилю функціонуван-

ня установ (збільшення обсягів фінан су ван-

ня за умов зменшення чисельності штату), 

інтеграції науки і освіти…

Що мене найбільше непокоїть, так це 

зростаюча руйнація Обсерваторії в умовах 

вкрай обмежених ресурсів. В цих умовах я 

намагаюся хоча б підтримувати активних 
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працівників, допомагати їм от римувати 

зарплату, гранти і т. п.

В обговоренні виступу взяло участь де-

кілька співробітників ГАО. Коротко наве-

ду їхні зауваження:

С. Сіліч — у доповіді директора не було 

критичного аналізу наукових досягнень 

ГАО. Але Ярослав Степанович — дирек-

тор від Бога;

О. Пугач — позитивно оцінюю роботу 

Ярослава Степановича, але не потрібно 

йти на поводу у Заходу;

Б. Жиляєв — варто подумати про хрис-

тиянську доброту;

О. Стеклов — Ярослав Степанович «ге-

ній», але питання, що після нього зали-

шиться в українській астрономії;

Л. Шульман — Ярославу Степановичу 

потрібно позбавитися конформізму;

В. Кислюк — більше довіри та повно-

важень заступникам директора;

О. Мороженко — необхідна дійова під-

тримка спостерігачів.

Що ж, така директорська доля — при-

слухатися до критики та діяти на свій 

розсуд. Мене було знову обрано директо-

ром ГАО.

ЩЕ ДВІ П’ЯТИРІЧКИ 
2001—2010

6. Розвиток (2001—2005). Курс на роз-

ширення визнання: робота в президії 

НАНУ, держструктурах, міжнародна спів-

праця тощо.

7. Реконструкція (2006—2010). Курс на 

подальшу реконструкцію: розробка пер-

спек тивного плану розвитку ГАО.

Ці програми мали на меті не допускати 

зниження ефективності роботи Обсерва-

торії та намагатися створити нормальні 

умови роботи її працівників.

Члени Вченої ради 

ГАО, 2002 р.
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Про перспективний план роботи 
ГАО НАН України на 2006—2010 рр.

Мета:
1. Впорядкувати та реконструювати на-

явну інфраструктуру виробничого та жит-

лово-комунального призначення.

2. Забезпечити нормальні умови робо-

ти, проживання та відпочинку працівни-

ків та гостей ГАО НАН України.

3. Забезпечити охорону майна ГАО НАН 

України та інших організацій, що розмі-

щені на території Обсерваторії.

4. Залучити кошти інвесторів для під-

тримки наукової діяльності ГАО.

Шляхи реалізації:
1. Створення Міжнародного центру аст-

рономії та геодинаміки «Астрогеодин» та 

забезпечення його функціонування.

2. Реконструкція павільйону АЦУ-5, Бу-

динку спостерігачів та житлового будинку 

№ 5 (вул. Заболотного, 29-Д).

3. Будівництво будинків котеджного ти-

пу для проживання іноземних відвідувачів 

ГАО, в т.ч. залучених до роботи в ГАО.

4. Запровадження охорони та пропуск-

ного режиму відвідування ГАО.

5. Розробка програми перспективного 

роз витку науково-технічного комплексу 

ГАО

Про перспективний план роботи 
ГАО НАН України на 2011—2015 рр.

Мета: Не допустити зниження науко-

вої та господарської активності, тобто не 

допустити деградації ГАО, незважаючи на 

об’єктивні обставини — країна деградує в 

цілому.

Що необхідно зробити: Не допустити, 

щоб бездарність процвітала в науці, а бай-

дужість «правила бал» в адміністративно-

господарському секторі.

Шляхи реалізації:
1. Провести зустрічі з колективами на-

укових підрозділів.

2. Максимально сприяти залученню мо-

лоді до наукової діяльності.

3. Впорядкувати арендні відносини та 

продовжити пошук інвесторів.

4. Запровадити підтримку спостереж-

них комплексів ГАО.

5. Запровадити конкурсний відбір зав-

дань завдяки виконанню цільової теми ВФА 

НАН України.

Я пишу ці рядки, завершуючи мою чер-

гову директорську п’ятирічку в ГАО. А що 

буде далі — не берусь загадувати.

Чи вдавалося виконати накреслені пла-

ни? У повному обсязі — ні. Але, зважаючи 

на умови, в яких доводилося та доводи ть-

ся працювати, можу впевнено сказати, що 

ГАО займає достойне місце серед наукових 

установ Академії щодо числа пуб лікацій 

та їх цитування, стану інфраструктури, 

підготовки кадрів та ін. Біда в ін шому — 

наука в Україні в цілому поступово дегра-

дує. Ні держава, ні суспільство не приділяє 

належної уваги розвитку науки як основі 

прогресу та інновацій. Ось знову звучать 

заклики реформувати наукову сфе ру. Бо-

юсь, що скоро нічого буде ре фор мувати.






