


,
’ :

  2
9

 10

. ’   17
,

:

  30

,

  48

-   54

’
, ,

  70

  82

„ …”

  88

’

-

 1943–1947   94

IN MEMORIAM

:   108

1 – 2009

 – ,
,

 5 . . .

:

(
)

( )

© ’ .
, 2009.

m

 2000 

(
)

„ -

”

 X  •  1

:
,



70 ’  1’2009

, ,
’

2004
 „ ”.  – 

’ ’ ,
, .

’ . -
 12  2007 

’ , -
1. , ,  2006  185-
, ,

, -
2.

 – - -
 – 

 7 .  1963 ’ -
 ( .  535). 

.



71

’

Миколаївську обсерваторію засновано 
в 1821 році для навігаційних потреб фло-
ту. Історія її створення тісно пов’язана з 
історією виникнення самого міста Ми ко-
лаєва, що почалася з розпорядження ге-
нерал-фельдмаршала князя Григорія Оле-
ксан дровича Потьомкіна-Тав рій сько го 
про закладення суднобудівної верфі в гир-
лі річки Інгул (1789 р.) і портового міста з 
назвою Миколаїв (1790 р.). Під територію 
міста було відведено площу півострова, 
утвореного річкою Інгул і Бузьким лима-
ном. У 1795 році Головне командування 
флоту з портовими установами переве-
ли з міста Херсона в Ми колаїв. Отже, у 
Миколаєві з 1796 по 1856 рік розташову-
вався штаб Чор но мор ського флоту, який 
повинен був забезпечувати освоєння 
Чорного моря і, по можливості, проток 
Мармурового, Егей сько го і Се ред зем ного 
морів. Відтоді Ми ко лаїв – столиця Чор-
номорського фло ту. 

1816 року на посаду Головного коман-
дира Чорноморського флоту і портів при-
значається надзвичайна, високо освічена 
особа – Олексій Са мійлович Грейґ (1775–
1845). Пройшовши виучку в англійському 
флоті, він прекрасно розумів, що освоєн-
ня морів і розвиток флоту неможливі без 
астрономічного забезпечення, тож ви рі-
шив збудувати в Миколаєві спе ці альну 
астрономічну об сер ваторію з найкращими 
на той час обладнанням та інструментами. 
Діставши підтримку міністра морського 
відомства маркіза І. Тра вер се й дозвіл ім-
ператора Олек санд ра І, О. Грейґ доручив 
головному архі тек то рові Чор но морського 
адмі ралтейства стат ському рад никові 6-го 
класу Ф. Вуншу (1770–1836) про ек ту ван-
ня будівлі обсерва торії. 

Проект головного будинку Мико лаїв-
ської обсерваторії став останньою і най-
значнішою роботою будівничого. Міс цем 
для споруди Ф. Вунш вибрав вершину 
Спаського кургану – найвищого пагорба 
молодого міста (52 м). На жаль, через 
хворобу архітектор не брав участі у будів-
ництві, хоча уважно спостерігав за ним.

Одночасно з роботами по проекту-
ванню і будівництву обсерваторії роз-
почалися пошуки кандидата на посаду 
морського астронома Чорноморського 
флоту3. Для вирішення цього питання 
морський міністр І. Траверсе звернувся 
до академіка Петербурзької академії наук 
Ф. Шу берта, той, у свою чергу, зв’язався 

з директором астрономічної обсерваторії 
Дерпт ського університету Вільгельмом 
Стру ве (1793–1864)4. Часто користую-
чись у своїй ро боті допомогою студен-
тів, В. Струве запримітив одного з них 
– Карла Кнорре (1801–1883), який виріз-
нявся математичними та астрономічними 
здібностями. Ось його, тоді 20-річного 
юнака, й рекомендував В. Струве О. Грей-
ґу на посаду астронома Чор но мор ського 
флоту. 

Факт призначення К. Кнорре морським 
астрономом відображено в листі І. Траверсе 
до Ф. Шуберта від 7 червня 1820 року: 
„… Основываясь на засви д тельствованіе 
Ва шего Пре во схо ди тельства объ отлич-
ныхъ качествахъ и познаніяхъ по астроно-
мической части Г. Кнорра я въ сл дствіе 
Вы со чайшаго Его Императорскаго Ве ли-
чества со изво ленія сд лалъ рас по ряженіе о 
принятіи его морскимъ астрономомъ въ 
в домство Черноморскаго Департамента и 
для преподаванія учащимся въ тамошнемъ 
Штурманскомъ Учи лищ  и нашимъ моло-
дымъ Офи це рамъ астрономическихъ на-
укъ, съ жа ло ваніемъ по три тысячи рублей 
въ годъ, пристойною квартирою и съ выда-
чею ему на подъемъ тысячи рублей…”5

До Миколаєва Карл Христофорович 
Кнорре прибув у лютому 1821 року. Через 
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надзвичайну зайнятість проблемами ас-
тро номічного забезпечення флоту в бу дів-
ництві обсерваторії особистої участі він 
не брав, однак з ним погодили місце май-
бутньої споруди й учений зробив геоде-
зичне прив’язування цього місця до влас-
ної обсерваторії адмірала О. Грейґа. 

У 1823 році К. Кнорре порушив кло-
потання про надання йому можливості 
відвідати кращі закордонні обсерваторії й 
отримав дозвіл. У червні 1825 року він 
вирушив у подорож. Зустрічі з відомими 
астрономами (В. Струве, Ф. Бесселем, 
Д. Араго та ін.), ознайомлення з новими 
методами спостережень і їхньої обробки 
вплинули на становлення молодого вче-
ного. Побувавши в Німеччині, Франції, 
Англії і замовивши обладнання для об-
серваторії, К. Кнорре повернувся до Ми-
колаєва у серпні 1827 року.

Керівництво спорудженням обсерва то-
рії імператорським іменним указом від 19 
травня 1821 року було доручено інже-
неру-гідро тех ніку 12-го класу Бо рису Ва-
сильовичу Фон-дер-Флісу (1762–1846)6. 
Голландець за походженням, він з 1792 
року перебував на російській службі й 
1819-го був призначений гідротехніком 
чорноморських портів. Йому Миколаїв 

зобов’язаний, зокрема, благоустроєм на-
бережних і вулиць.

23 травня 1821 року Б. Фон-дер-Фліс 
подав рапорт у Чорноморську виконавчу 
експедицію про прийняття на себе ке рів-
ництва будівельними роботами. І вже че-
рез п’ять днів 70 присланих на бу дів-
ництво рекрутів почали розмічати фунда-
менти й доставляти будівельні матеріали. 
На будмайданчику були виявлені залиш-
ки споруд, які збереглися, очевидно, з 
часів колонізації краю греками. 

При будівництві використовувалися 
пиляний та рваний камінь черепашник і 
глина. Їх привозили волами з ближнього 
села Тернівки7. Варто підкреслити, що 
адмірал О. Грейґ пильно стежив за проце-
сом зведення споруди, часто навідувався 
на будівельний майданчик, коригував 
план обсерваторії, вносив деякі зміни в її 
зовнішній вигляд, а також дбав про залу-
чення до праці кращих майстрів. 

У травні 1824 року почалися опо ря-
джувальні роботи. За розпорядженням 
адмірала О. Грейґа, внутрішні стіни тинь-
кувалися чистим алебастром, підлогу 
вистеляли паркетом з горіхового дерева, 
віконні латунні засувки доставляли з 
тульських заводів, чавунні сходи – з Іжор-
ських адміралтейських заводів, а шибки 
– із Санкт-Петербурґа. Всі об’єк ти-поста-
чальники були віддалені від Миколаєва 
на тисячі кілометрів. Розкиданість цих 
об’єктів, а також доволі низький за тих ча-
сів промисловий потенціал Російської ім-
перії спричинилися до затримки завер-
шення будівництва обсерваторії, раніше 
запланованого на 1824 рік.

Ще й у 1825 році тривали опоряджу-
вальні роботи. Того ж року почали спо-
руджувати огорожу навколо бу дівлі. А 26 
липня 1826 року під час сильної зливи го-
ловний будинок обсерваторії дуже по-
страждав: дах протік у багатьох місцях, 
мурування стін просякли водою, склепін-
ня могло обвалитися, намокли паркетні 
підлоги. Покриття даху замінили надійні-
шим ізо ля ційним матеріалом, однак ди-
ректор обсерваторії К. Кнор ре вважав 
недо стат німи вжиті заходи і наполягав на 
свинцевому покритті. У результаті пошу-
ку, що тягнувся більше року, потрібні 
свинцеві плити знайшли поруч, у місті 
Одесі.

У 1828 році адмірал О. Грейґ, незадо-
волений затримкою зведення об’єкта і ви-
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сокою вартістю робіт (на той час уже 
було витрачено 109 141 карбованець), 
звільнив від керівництва будівництвом 
Б. Фон-дер-Фліса і призначив замість 
нього архітектора Людвіґа Опацького. 
Офі цій на дата завершення будівництва – 
28 червня 1829 року8.

Що ж собою являла тоді обсерваторія? 
Головний її будинок належить до унікаль-
ного типу будівель, ідея створення, про-
ектування та спорудження яких визнача-
ються виключно функціональним при-
значенням, – у даному разі потребами 
астрономічного забезпечення флоту. Він 
є зразком інфраструктури наукової уста-
нови того часу, коли нау ково-дослідний 
персонал був представлений в одній особі 
– і директора, і головного астронома, а 
сам будинок виконував функції науково-
го (виробничого) приміщення, па віль-
йону для спостережень небесних світил і 
житла для родини астронома.

Класичний архітектурний стиль бу-
дівлі досить вдало продуманий. Споруда 
трирівнева з масивним цоколем, фаса-
дом, що декорований характерними кар-
низами, наличниками вікон та іншими 
елементами оздоблення, а також русту-
ванням стін, яке імітує грубу кам’яну 
кладку, і верхньою частиною у вигляді ци-
лін дричної ротонди. За роки майже 
190-річного існування збережено її пер-

вісне розпланування, здійснене з ураху-
ванням спе ци фіки астрономічної мор-
ської об сер ва то рії.

Будинок складається із чотирьох рів-
них за площею частин. З північного боку 
головний вхід прикрашено шести колон-
ним портиком класичного тоc кан ського 
ордера, до якого ведуть ши рокі сходи. Тут 
же знаходиться вхід до Круглої зали – 
Аудиторії, де проводилися навчання ви-
хованців Штур ман ського училища. Ауди-
торія має форму квадрата зі стороною 
10 м. Напів сфе ричний купол зали підтри-
мують 16 колон, розміщених по колу діа-
метром 8 м. По верх ню колон покрито 
розчином, замішаним на жовтках куря-
чих яєць, який має захисні властивості й 
надає колонам яскравого блиску. Нині у 
залі міститься музей обсерваторії, тут 
проходять за сідання вченої ради, конфе-
ренції тощо.

На схід від Аудиторії лежить при-
міщення, де в 1832 році було встановлено 
трифутовий меридіанний круг – телескоп 
роботи німецького майстра Ертеля з 
Мюнхена і пасажний інструмент Утц-
шнейдера й Фраунгофера. Спільний фун-
дамент під ці інструменти являв собою 
чотирикутну зрізану піраміду із тесаного 
вапняку розмірами 6,7х2,1х4,8 м. Ані під-
лога, ані фундамент будівлі не доторка-
лися до піраміди, – тож жодні коливання 
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стін або підлоги не могли передаватися 
піраміді й впливати на показники при-
ладів. Кожен інструмент розташовувався 
на двох стовпах, витесаних з монолітного 
граніту, привезеного з міста Чигирина 
Київської губернії. Ще один стовп знахо-
дився на відстані 2 м на північ від згада-
них чотирьох, і на ньому стояв астроно-
мічний годинник з гучним боєм англійсь-
кого майстра Барро, що використовувався 
спостерігачем для оцінки моментів про-
ходження небесних світил через мери ді-
ан. Усі п’ять стовпів заввишки 2,3 м у пе-
рерізі мали форму квадрата зі стороною 
0,7 м. 

Крізь стіни і стелю приміщення було 
пророблено два суцільних прорізи зав-
ширшки 0,55 м паралельно меридіану: 
один для спостереження за світилами на 
меридіанному крузі, а другий – на пасаж-
ному інструменті. Всі отвори закривали-
ся дерев’яними засувами за допомогою 
блоків і канатів. У підлозі під кожним 
прорізом було четверо дверей, що відчи-
нялися і зачинялися на шарнірах. Згодом, 
у 1913 році, прорізи заклали, й відтоді 
про них нагадують невеликі заглибини з 
зовнішнього боку будівлі. У приміщенні 
спочатку влаштували обчислювальну 
кімнату. Зараз тут – читальна зала науко-
во-технічної бібліотеки.

На південь від Аудиторії розташовува-
лися кабінет головного астронома, бі-
бліотека, комора. Чавунні сходи вели на 
дах обсерваторії, обнесений досить висо-
ким парапетом задля безпеки кадетів і 
офіцерів під час астрономічних до слі-
джень, що там проводилися.

Із заходу до Аудиторії прилягала час-
тина будівлі з житловими приміщеннями 
для директора і його родини. Тут було 
три кімнати і два виходи: один – в 
Аудиторію, другий – на територію обсер-
ваторії.

Головний будинок прикрашає висока 
кругла ротонда з пласкою покрівлею, в цен-
трі якої був отвір для спостереження близь-
козенітних зір. У стінах ротонди зроблено 
четверо дверей відповідно до сторін світу і 
дванадцять високих вікон для спостере-
ження небесних світил у будь-якій частині 
неба за допомогою переносних астрономіч-
них інструментів. Тут же на даху на захід 
від ротонди стояли два кам’яних стовпи 
(розміром у перерізі 1,2х1,2 м і заввишки 
0,9 м), на які кадети Штурманської роти 

встановлювали інструменти під час прак-
тичних занять з мореплавної астро номії. 
Підлогу ротонди викладено мармуровими 
плитами. К. Кнорре придбав їх в одеського 
майстра Женері й перевіз до Миколаєва, 
про що в одному з рапортів керівництву 
1834 року доповідав: „…Им ю честь пред-
ставить при семъ составленные по форм  
отчеты о произведенномъ вымощеніи мра-
морными плитами ротонды во вв ренной 
мн  обсер ваторіи...”9 Ця мармурова підлога 
чу дово збереглася до наших днів. У 70-х 
роках XIX століття, при другому ди рек торі 
І. Кортацці, отвори в даху і стінах ротонди 
замурували. У приміщенні роз міс тили бі-
бліотеку обсерваторії, зі бра ну її першими 
астрономами.

За 12 м північніше головного будинку 
побудована підпірна стіна з кам’яних 
блоків, у якій знаходиться вхід до під-
вальної частини будівлі. Підвал охо плює 
весь периметр обсерваторії і розбитий на 
окремі приміщення. Центральне, під Ауди-
торією, має напівсферичну сте лю-купол 
заввишки близько 4 м. Масивні стіни 
підвалу – завтовшки 3 м, що дозволяло 
встановлювати тут маятникові астро-
номічні годинники на міцних фундамен-
тах, а також інші прилади, які потребува-
ли стабільної опори. На жаль, дотепер 
фундаменти не збереглися. 

Головний будинок мав унікальну сис-
тему повітряного опалення. У західній 
частині підвалу, під квартирою астроно-
ма, був калорифер, з якого тепле повітря 
подавалося у всі приміщення обсерва-
торії по спеціальних каналах у стінах зав-
товшки до 1,5 м. Дрова для печі скидали-
ся в підвал через два люки у тій самій за-
хідній частині. Повітря для калорифера 
засмоктувалося з підземного широкого 
тунелю, що закінчувався на поверхні зем-
лі башточкою, віддаленою на 50 м на пів-
день від головного будинку. Кожна кімна-
та мала в стіні отвір – вихід до теплового 
каналу – з металевою кришкою, якою 
можна було регулювати температуру. 

Отоплювальну конструкцію збереже-
но донині, але вона не діє, оскільки на 
зміну їй прийшло центральне опалення. 
Скле піння і стіни вхідного коридору в під-
вальні приміщення обсерваторії перебу-
вають у незадовільному стані й потребу-
ють ремонту.

На захід від головного будинку були 
зведені два мурованих флігелі, де роз мі-
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щувалися кухня, кімнати для обслуги, ко-
мора, підвал, каретник і стайня. Під пів-
нічною частиною одного з флігелів у гли-
бокому підвалі влаштували льодовник, лід 
з якого і К. Кнорре, і його послідовники 
використовували для визначення нуль-
пунктів шкали термометрів, отримання 
мінусової температури для вивчення ходу 
хро но метрів у залежності від її змін. 
Флігелі з підвалом збереглися дотепер.

Заслуговує на згадку Кноррова систе-
ма накопичення води в умовах посушли-
вого миколаївського літа, яка безвідмов-
но працювала до 60-х років XX століття. 
Нею перестали користуватися тільки 
тоді, коли до Миколаєва провели дніп-
ровську воду. Система водозбирання була 
досить простою, – дощова вода з даху бу-
динку стікала по спеціально прокладених 
під землею каналах у великий підземний 
басейн, тож обсер ваторія зав жди мала до-
статню кіль кість технічної води.

О. Грейґ наділив першого астронома 
широкими повноваженнями. Про це свід-
чить іменний імператорський указ, пере-
даний до К. Кнорре начальником Чор но-
морської виконавчої експедиції 4 серпня 
1829 року, де зазначено, що ке рів ницт во 
„утверждаетъ все то, что Вы по сему пред-
мету за благо находите, безъ всякаго со 
стороны своей разбирательства, позволя-
етъ Вамъ располагать по Вашему разу-
м нію…”10 Нарівні з правами не меншими 
були і обов’язки, основні з яких – викла-
дання морської астрономії кадетам 
Штурманського училища, ке рів ництво 
гідрографічними роботами на морях, за-
безпечення флоту точним часом і підзор-
ними трубами. 

Поряд із різноманітною повсякденною 
діяльністю К. Кнорре займався наукови-
ми астрономічними дослідженнями. Його 
ім’я увійшло в історію астрономії як авто-
ра 5-го аркуша зоряної карти Берлінської 
академії наук, за допомогою якого згодом 
були відкриті малі планети Астрея і 
Флора. У початковий період праці в об-
серваторії К. Кнорре виконав гідрогра-
фічні роботи на Азовському, Чорному і 
Мармуровому морях, про вів описи і ви-
значив точніші географічні координати 
багатьох опорних пунктів карт зазначе-
них морів (довготи і широти). 

Окрім своїх прямих обов’язків 
К. Кнор ре знаходив час і для участі в 
громадському житті міста, за що був об-

раний почесним членом Дирекції шля-
хетного зібрання. Він прослужив на по-
саді астронома Чорноморського флоту 
піввіку і в 1871 році при наданні йому 
титулу таємного радника, що відповідає 
ни ніш ньому генеральському чину, ви-
йшов у відставку.

1872 року директором Миколаївської 
обсерваторії був призначений ад’юнкт-ас-
троном Пулковської обсерваторії, профе-
сор вищої геодезії і практичної астро номії 
Військової академії Іван Єгорович Кор-
тацці (1837–1903)11. Прий нявши керів-
ництво установою, І. Кор тацці заходився 
реформувати її на свій лад. Він звернувся 
до Головного командира Чорноморського 
флоту, військового губернатора міста 
Миколаєва і віце-адмі рала М. Аркаса з 
доповідною запискою такого змісту: „При-
нявши в свое в деніе вверенную мн  
обс[ерваторію], и ознакомившись съ ны-
н шнимъ состо яніемъ ея, я нашелъ, что 
зданіе какъ самой обсерваторіи, такъ и 
квартиры астронома и принадлежащихъ 
къ ней службъ, много летъ не ремонтиро-
валися, требуютъ в настоящее время зна-
чительных исправленій, безъ чего жить 
на обс[ерваторіи] крайне неудобно, а 
д ятельность астронома стеснена и огра-
ничена…”12 
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І. Кортацці підтримував дружні сто-
сунки з колегами Пулковської обсер-
ваторії, і в першу чергу з її директором 
академіком Отто Васильовичем Струве. 
Го ловний миколаївський астроном про-
водив серйозні гідрографічні роботи в 
Чорноморському районі. У період з 1876 
по 1892 рік він, за пропозицією О. Струве, 
визначав на меридіанному крузі прямі 
сходження і схилення майже 6 000 еква-
торіальних зір аж до 9-ї величини. 
Складна й відповідальна праця І. Кор-
тацці увійшла в історію астрономії під на-
звою „Миколаївська екваторіальна зона”. 

Наприкінці XIX століття Чор но мор-
ський флот перебазувався до Се ва сто-
поля і обсерваторія в Миколаєві вже не 
могла його обслуговувати. В 1908 році 
дирекція Пулковської обсерваторії із за-
доволенням зустріла пропозицію Мор-
ського відомства передати їй у власність 
Мор ську астрономічну обсерваторію в 

Ми колаєві разом із земельною ділянкою 
в 7 десятин. До 1911 року обсерваторія 
ще перебувала у віданні Морського мініс-
терства, а з 13 червня 1912 року цар Ми-
кола ІІ підписав законопроект про органі-
зацію астрономічних відділень Пул ков-
ської обсерваторії в Симеїзі й Ми ко лаєві. 
Згідно з умовами передачі май на майже 
все цінне устаткування Мор ське ві дом-
ство забрало, залишивши бі бліо теку, пе-
реносний вертикальний круг Реп сольда, 
зоряний годинник Хов’ю, се ред ній годин-
ник Тіде. Названі цінності збереглися до 
наших днів і експонуються в музеї обсер-
ваторії.

Головним завданням Миколаївської 
об сер ваторії як південного відділення 
Пул ковської було поширення системи 
Пул ковських абсолютних зоряних ка та-
ло гів на південне небо і виконання регу-
лярних спостережень Сонця й тіл Со няч-
ної системи. Для Миколаївського від ді-
лення були затверджені чотири посади: 
завідувач, старший астроном, астроном-
обчислювач і механік. На посаду за ві ду-
вача при значили Бориса Пав ло вича Оста-
щен ка-Кудрявцева з Пул ков ської обсер-
ва то рії. 

На оснащення відділень у Симеїзі та 
Миколаєві було виділено 310 тисяч кар-
бованців. У 1913 році розпочалися ре-
монт ні роботи в службових при мі щеннях 
обсерваторії. Астро но міч ний па вільйон у 
східному крилі будинку, як уже згадува-
лося, переобладнали під обчислювальну 
кімнату. Меридіанні люки у його стінах 
замурували, а на даху будівлі – накрили 
звареними між собою товстими свинце-
вими листами. Підлогу застелили парке-
том, стіни потинькували, провели елект-
ричне освітлення. Натомість побудували 
новий астрономічний па вільйон у формі 
лежачого напів циліндра для меридіанних 
інструментів (пасажний інструмент Фрей-
берга-Кондратьєва і вертикальний круг 
Репсольда), перевезених з Одеського від-
ділення Пулковської обсерваторії. 23 ве-
ресня 1913 року відбулася урочиста цере-
монія офіційного відкриття Ми ко ла їв-
ського відділення Головної (Пул ков ської) 
астрономічної обсер ваторії. 

У роки громадянської війни Ми ко-
лаївська обсерваторія була відрізана від 
Пулковської і ніякої допомоги від неї не 
мала. В березні 1918 року німецькі війсь-
ка ввійшли у Миколаїв, розмістили свій 
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штаб на території обсерваторії й розста-
вили озбро єну охорону. Через рік німець-
ких вояків змінили грецькі та французькі, 
до яких приєдналися ще й денікінці. 
Шість разів територія обсерваторії по-
трапляла в зону бойових дій. Велика 
кількість гарматних снарядів розірвалася 

тут, але головний будинок і астрономічні 
па віль йони, а отже й основні інструмен-
ти, вціліли. 

Багато шкоди заподіяли обсерваторії 
часи безвладдя 1917–1920 років. Якраз 
тоді змучене тяжким життям мирне насе-
лення вирубувало в обсерваторському пар-

.  1913 .

. 1912 .
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ку дерева на дрова. Труднощів вистачало і 
в перші роки після громадянської війни. 

У 1923 році на посаду керівника Ми-
колаївського відділення ГАО призначили 
пулковського астронома Леоніда Іва но ви-
ча Семенова. Про стан установи на той 
період Л. Семенов писав: „Через майже 
повну відсутність кредитів на ремонт і 
надзвичайно мізерні кредити на наукову 
та господарську частини Миколаївське 
відділення вельми занепало…”13 Тож 
Л. Се менов усі сили спрямував на від ро-
дження обсерваторії. 

1931 року в МАО була організована 
високоточна служба часу, що брала участь 
у національних і міжнародних програмах 
із визначення точного часу, її було вклю-
чено в Об’єднану мережу служби часу 
Радянського Союзу. З 2 лютого 1935 року 
Миколаївська обсерваторія увійшла до 
системи наукових установ Академії наук 
СРСР зі статусом Миколаївського відді-
лення Головної астрономічної обсер ва-
торії Академії наук СРСР в Пулкові. 
У травні 1935 року Миколаївське від ді-
лення співпрацювало з чотирма іншими 
(Пулковською, Московською, Ка зан-
ською й Ташкентською) обсерваторіями 
по визначенню координат 1 382-х так зва-
них геодезичних зірок. 

У період нацистської окупації на те ри-
торії обсерваторії розташовувалися ні-
мець кі й румунські радіостанції. Л. Се ме-
нов, який прекрасно володів німецькою 
мовою, зумів переконати окупаційну вла-
ду в тому, що наукова робота академічної 
обсерваторії в Миколаєві значно збагачує 
загальнолюдську скарбницю знань, і 
загарбники прикріпили на дверях устано-
ви табли чку з написом „Обсерваторія 
знаходиться під особливою охороною 
Вер хов но го командування збройних сил 
Ні меч чини”. Наукова робота тоді зо се-

,
 1960 .
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реджу валася навколо довоєнних даних. 
Нових спостережень небесних світил вно-
чі проводити не дозволяли, оскільки су-
воро дотримувалися розпорядження про 
затемнення місцевості. Наприкінці берез-
ня 1944 року Миколаїв і обсер ва торію 
визволили радянські війсь кові з’єднання.

Упродовж 1950-х і наступних років в 
об сер ваторії, яку очолив Я. Гордон, а зго-
дом Р. Фе дорова, вдосконалювали роботу 
служби часу, розпочали спостереження 
по міжнародній програмі щодо складання 
міжнародних каталогів положень зірок 
північного і південного неба. З 1961 року 
здійснювалися регулярні фотографічні 
спостереження на зонному астрографі тіл 
Сонячної системи. В 1970–1980-ті роки 
МАО виступила ініціатором і основним 
організатором ряду наукових експедицій 
для спостережень в умовах полярної ночі 
на острові Західний Шпіцберген і в умо-
вах високогір’я на Кавказі з метою отри-
мати абсолютні каталоги прямих схо-
джень зір. У цілому в МАО було створено 
близько 35-ти різних каталогів положень 
небесних світил, що завдяки високій точ-
ності увійшли до міжнародних фунда-
ментальних каталогів, а також стали 
підґрунтям для уточнення теорії руху тіл 
Сонячної системи. 

У 1979 році розпочалися роботи зі 
створення аксіального меридіанного кру-
га (АМК).

Теперішній директор Геннадій Іва но-
вич Пінігін є продовжувачем наукових 
традицій Миколаївської і Пулковської 
астрономічних обсерваторій та автором 
нових здобутків в астрономії. Його при-
значили на посаду завідувача Ми ко-
лаївського відділення ГАО АН СРСР 
1986 року – в складний період „пе ре бу-
дови”. Під керівництвом Г. Пінігіна нау-
кова діяльність обсерваторії успішно роз-
вивається. Із набуттям нашою державою 
незалежності обсерваторія отримала ста-
тус самостійної наукової установи „Ми-
колаївська астрономічна обсер ва то рія” 
при Міністерстві України з питань науки 
і технологій. Згодом, у 2002 році в резуль-
таті реформування національної освіти і 
науки МАО підпорядковано Міністерству 
освіти і науки України як науково-дослід-
ний інститут. 

Зберігаючи наукові традиції, МАО роз-
ширила тематику досліджень у галузі ас-
трономічного приладобудування та нав-
колоземного простору. В 1995 році було 
введено в дію оригінальний телескоп го-
ризонтальної конструкції з ПЗЗ-прийма-
чем, а в 1999-му автоматичний аксіаль-

,  2007 .
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ний меридіанний круг включено до спис-
ку об’єктів, що є національним надбанням 
України 14. 

З 2004 року на створеному в МАО 
швид кісному автоматичному комплексі 
(ШАК) проводяться регулярні спостере-
ження об’єктів ближнього космосу в рам-
ках Національної космічної програми 
України по контролю й аналізу космічної 
обстановки.

З плином часу накопичувалися ма-
теріали багаторічних спостережень, які 
містять унікальну інформацію, експона-
ти для музею обсерваторії – астрономіч-
ні ін стру менти й прилади застарілого ви-
робництва, котрі вийшли з користуван-
ня, склотека фотознімків і багато інших 
збірок, що набули історичної цінності. 
На сьогодні в астрономічному музеї 
збе рігаються більш як 100 різноманіт-
них експонатів, частину яких вистав-
лено в Круг лій залі головного будинку. 
Там пред ставлено й портретну галерею 
ди ректорів обсерваторії, видатних осо-
бистостей, які брали активну участь у 
діяльності МАО. Гордістю обсерваторії 
є ко лек ція астрономічних годинників, 
ви готовлених у XVIII–XX століттях 
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відо ми ми англійськими, голландськими, 
ні мець кими й вітчизняними майстрами. 
Се ред них – середній годинник фірми 
Тіде, що належав адміралу графу Литке. 
Обсер ваторія придбала його після смер-
ті морського командира в 1884 році на 
пам’ять про визначну людину.

В обсерваторії є три астрономічних 
інструменти відомої в XIX сторіччі ні-
мецької фірми братів Репсольдів: ме-
ридіанний круг (1834 р.), переносний вер-
тикальний круг (1868 р.) і вертикальний 
круг (1898 р.). Перший з них свого часу 
замовив видатний астроном В. Струве для 
Пулковської обсерваторії. З 1840 року на 
ньому проводилися регулярні спостере-
ження зірок. У роки Великої Вітчизняної 
війни інструмент сильно постраждав. 
1955 року його перевезли до Миколаєва 
й відреставрували. Більше сорока років 
по тому в Ми ко лаївській обсерваторії на 
цьому астро но мічному інструменті ви-
конувалися різні програми спостережень 
і було отримано дев’ять каталогів зірок. 
Переносний вертикальний круг викорис-
товував на при кінці XIX століття другий 
директор обсерваторії І. Кортацці для ви-
значення географічних координат багать-
ох пунктів у південній частині Ро сійської 
імперії. А вертикальний круг перевезено 
з Одеси в 1913 році – до відкриття Ми-
колаївського відділення Пул ков ської об-
серваторії. Спо сте реження на вертикаль-
ному крузі проводилися до 1985 року, на 
їхньому матеріалі було укладено п’ять ка-
талогів зірок.

Миколаївська обсерваторія – одна з 
визначних пам’яток міста15. Вона дбайли-
во зберігає й примножує наукові й куль-
турні традиції, закладені її талановитими 
засновниками. У 2007 році об серваторія 
приймала візитерів із Фран ції – нащадків 
К. Кнорре, які бажали позна йомитися з 
місцем, де жив, творив науку та історію 
їхній знаменитий предок16.

Мешканці й гості міста з великим за-
цікавленням відвідують цей унікальний 
об’єкт – зразок органічного поєднання іс-
торико-культурної пам’ятки і науково-до-
слідної установи. Тут панує атмосфера 
вічних, невмирущих цінностей. У Со няч-
ній системі обертається мала планета за 
номером 8 141, названа NIKOLAEV на 
честь пов’язаних загальною долею міста 
корабелів Миколаєва і Мико лаїв ської ас-
трономічної обсер ва то рії17. 
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