


Кафедра готує фахівців з астрономії та суміжних наук, які виконують 

наукову роботу у багатьох напрямках астрономії, фізики та комп’ютерних 

технологій. Набір на бюджет - 15 чоловік. Підготовка проводиться за 

спеціалізаціями «Астрофізика»,  «Космічна інформатика» та «Фізика 

Сонячної  системи».  

Национальный научный центр 

Харьковский физико - 

технический институт 

Кримська астрофізична 

обсерваторія 



На кафедрі та НДІ астрономії є аспірантура за спеціальностями «Геліофізика 

і фізика  Сонячної системи» та «Астрофізика і радіоастрономія». 

Випускники працюють співробітниками науково-дослідних установ Харкова та 

інших міст України, викладачами фізики та астрономії в університетах, 

академіях, технікумах, школах. Багато з наших випускників працюють у 

провідних наукових центрах країн ближнього та далекого зарубіжжя.  

 

 

NASA Ames Research Ctr. (USA) 



Кафедра астрономії веде початок майже з часів заснування університету, 

тобто з початку 19 століття. З 2013 року кафедра має назву “Кафедра 

астрономії та космічної інформатики”. За роки існування кафедри 

підготовлено біля 1000 астрономів. Серед випускників є академіки, 

лауреати Державних премій, академічних та регіональних премій. 33 

об’єкти у Сонячній системі (кратери на Місяці, Марсі та Венері, малі 

планети) названі іменами випускників кафедри астрономії. 

 

Затеплинський Павло Олександрович (1796-1840)   

випускник 1816 р. – професор Харківського університету, 

перший завідувач кафедри астрономії, був першим на 

територіїї Російської імперії, хто отримав ступінь доктора в 

Парижському університеті. 

 

Шидловський Андрій Петрович (1818-1892), випускник 

1837 р. – професор Харківського та Київського університетів, 

завідувач кафедр астрономії у Харкові та Києві та директор 

Київської астрономічної обсерваторії.  



 

Євдокимов Микола Миколайович 

(1868 - 1941), випускник 1890 р.  — 

професор, заслужений діяч науки, 

завідувач кафедри астрономії, 

директор астрономічної обсерваторії 

Харківського університету.  

Федоренко Іван Іванович (1827-1890), 

випускник 1848 р. – професор Харківського 

університету, завідувач кафедри астрономії.  

Веребрюсов Олександр Степанович (1846-1915), 

випускник 1868 р.  — науковий співробітник 

Варшавської обсерваторії.  



Каврайський В.В. (1884-1954), випускник 1916 р., 

професор Військово-Морської академії, співробітник 

Головного гідрографічного управління, лауреат 

Державної премії 

Кудревич Б.І. (1884-1960), випускник 1908 р., 

професор, заслужений діяч науки і техніки, начальник 

кафедри Морської академії, контр-адмірал.  

 

Фесенков В.Г. (1889-1972), 
випускник 1911 р., професор, 

засновник та директор Інституту 

астрофізики Казахської РСР, 

академік АН СРСР  



Струве О.Л. (1897 – 1963), випускник 1919 р., 

професор, керував кількома астрономічними 

обсерваторіями в США, директор Єркської 

обсерваторії, директор Національної 

радіоастрономічної обсерваторії США, президент 

Міжнародного астрономичного союзу. 

Герасимович Б.П. (1889-1937), випускник 1914 р., 

професор, відомий астрофізик, спеціаліст з джерел 

зоряної енергії, космічних променів та міжзоряного 

середовища, директор Пулковської обсерваторії. 

 

Барабашов М.П. (1894-1971), 

випукник 1919 р., професор, завідувач 

кафедри астрономії, директор 

Харківської астрономічної оберваторії, 

академік АН України, зановник 

Харківської школи планетології 



Сластьонов О. І. (1900-1967), 

випускник 1923, декан фізико-

математичного факультету 

Савченко К.М. (1910-1956), 

випускник 1931, професор, 

доктор фіз.-мат. наук 

Мельников О. О. (1912-1982), випускник 

1933, професор, заввідділом Пулковської  

обсерваторії, член-кореспондент АН СРСР  

 



Лупішко Д. Ф.,  

випускник 1969, професор, був заввідділом Фізики 

астероїдів та комет НДІ астрономії, доктор фіз.-

мат. наук, лауреат Державної премії України 

Дудінов В.М., випускник 1960, працював 

директором НДІ астрономії, заввідділом 

Астрофізики НДІ астрономії доктор фіз.-мат. 

наук, лауреат Державної премії України 

Александров Ю. В., 

випускник 1957, професор, 

завідував кафедрою 

астрономії ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, лауреат премії М.П. 

Барабашова НАН України 

 



Бельська І. М.,  

випускниця 1980, професор, заввідділом Фізики 

астероїдів та комет НДІ астрономії, доктор фіз.-

мат. наук, лауреат Державної премії України 

Федоров П.М., випускник 1977, професор, 

завідувач лабораторії Астрометрії НДІ 

астрономії доктор фіз.-мат. наук, лауреат 

премії імені Федорова НАН України 

Захожай В. А., випускник 

1974, професор, працював 

директором НДІ астрономії, 

доктор фіз.-мат. наук, 

президент Асоціації 

планетаріїв  України 

 



Я. Тарароєв, випускник 1995,  

Професор, завідувач кафедри філософії в 

Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут», доктор 

філософських наук 

П. Литвинов, випускник 1995, 

працює в Лабораторії атмосферної 

оптики Лілльського університету 

(Франція), канд. фіз.-мат. наук 

Кайдаш В., випускник 1993, 

Директор НДІ астрономії ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, канд.  

фіз.-мат. наук, лауреат 

Державної премії України 

 



О. Шалигіна, випускниця 2003, 

works in Max Planck Institute for 

Solar System Research 

(Germany), PhD. 

А. Портянкіна, випускниця 

2000, Associate in University 

of Colorado Boulder (USA), 

PhD. 

 

Є. Гринько, випускник 2000, 

research fellow at the University 

of Paderborn, Physics 

Department and Center for 

Optoelectronics and Photonics, 

канд. фіз.-мат. наук 



О. Захожай, випускник 2007,  

працює на Головній 

астрономічній обсерваторії 

Національної академії наук 

України, канд. фіз.-мат. наук 

Є. Шалигін, випускник 2003, 

works in Max Planck Institute 

for Solar System Research 

(Germany), PhD. 

 

С. Величко, випускник 2006, 

worked in International Center for 

Astronomical, Medical and 

Ecological Research in Kiev, PhD 



 

Г. Борман, випускник 2010, 

працює науковим  

співробітником в НДІ "Кримська 

астрофізична обсерваторія" 

Слюсарев І., випускник 2009, 

асистент кафедри, лауреат 

премії імені І. Є. Тарапова, 

представлена дисертація 

Милостна К., випускник 2010, 

працює в Радіоастрономічному 

інституті НАН України, канд. 

фіз.-мат. наук 



 

Громакіна Т., випускниця 2014, 

аспірантура в НДІ астрономії 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

Кравченко К., випускниця 2014, 

аспірантура в Брюсельському 

університеті (Бельгія) 


