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Астрономiчна обсерваторiя Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Подано коротку бiографiю та данi про наукову дiяльнiсть вiдомого вченого, доктора фiзико-математичних
наук, члена-кореспондента Нацiональної академiї наук України, професора Чурюмова Клима Iвановича.

ПУТЬ К.И. ЧУРЮМОВА В НАУКУ, Ефименко В.М. — Представлена краткая биография и данные о научной де-
ятельности известного ученого, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Национальной
академии наук Украины, профессора Чурюмова Клима Ивановича.

THE WAY OF K.I. CHURYUMOV TO SCIENCE, by Efimenko V.M. — A brief biography and details about the scientific
work of the famous scientist, doctor of physical and mathematical sciences, corresponding member of the National
Academy of Sciences of Ukraine, professor Klim Ivanovich Churyumov are presented.
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15 жовтня 2016 року раптово помер всесвiтньо вiдомий науковець, член-кореспондент Нацiональної
академiї наук України, професор, доктор фiзико-математичних наук, головний науковий спiвробiтник
Астрономiчної обсерваторiї Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка Чурюмов
Клим Iванович. У цiй статтi подано матерiали про його наукову дiяльнiсть.

1.БIОГРАФIЧНА ДОВIДКА

Чурюмов К.I. народився 19 лютого 1937 року в мiстi Миколаєвi. Батько, Чурюмов Iван Iванович
(1907–1942), був кадровим вiйськовим офiцером, загинув у бою пiд с. Веселим Харкiвської областi у
травнi 1942 р. Мати, Чурюмова (Александрова) Антонiна Михайлiвна (1907–2003), працювала в рiзних
партiйних i громадських органiзацiях. У сiм’ї було 8 дiтей — п’ятеро хлопцiв (Iван, Семен, Клим, Василь
i Лев) i троє дiвчат (Галина, Октябрина i Марiя). У 1951 р. Клим закiнчив 7 класiв Київської середньої
школи № 4 i поступив у Київський технiкум залiзничного транспорту, який закiнчив з вiдзнакою у
1955 р. Пiсля закiнчення технiкуму попав у 5% випускникiв, якi отримали направлення на навчання
у вузи. У цьому ж роцi поступив у Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка на фiзичний
факультет. З 3-го курсу (1957) спецiалiзувався на кафедрi астрономiї фiзичного факультету.

У 1960 р. закiнчив унiверситет i отримав направлення на роботу на Полярну геофiзичну станцiю
Якутської фiлiї Сибiрського вiддiлення АН СРСР в бухту Тiксi. Вiдповiдно до Програми Мiжнародно-
го геофiзичного року займався спостереженнями i дослiдженнями полярних сяйв, земних струмiв та
iоносфери. У 1962 р. звiльнився i повернувся до Києва, поступив на роботу iнженером-дослiдником в
Центральне конструкторське бюро Київського заводу «Арсенал», де до 1965 р. брав участь в розроб-
цi астронавiгацiйної апаратури для космiчних ракет та її випробовуваннях на космодромах Байконур
та Плесецьк. У 1965–1968 рр. навчався в аспiрантурi фiзичного факультету Київського держунiверси-
тету (пiд науковим керiвництвом проф. Всехсвятського С.К.), пiсля закiнчення працював на кафедрi
астрономiї а з 1986 р. в Астрономiчнiй обсерваторiї (займав посади старшого наукового спiвробiтника,
провiдного наукового спiвробiтника, завiдувача вiддiлу, головного наукового спiвробiтника).

У 1972 р. Чурюмов К.I. захистив кандидатську дисертацiю “Дослiдження комет Iкейя–Секi (1967n),
Хонда (1968с), Таго-Сато-Косака (1969 IХ) i нової короткоперiодичної комети Чурюмова–Герасименко
на основi фотографiчних спостережень”, у 1993 р. захистив докторську дисертацiю “Еволюцiйнi процеси
в кометах”, з 1998 р. мав вчене звання професора а у 2006 р. був обраний членом-кореспондентом НАН
України.

2. IСТОРИЧНИЙ ФОН

У жовтнi 1939 р. директором Астрономiчної обсерваторiї був призначений проф. Всехсвятський Сер-
гiй Костянтинович (1905–1984), який був обраний за конкурсом на посаду зав. кафедрою астрономiї
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унiверситету. Наукова спадщина Всехсвятського С.К. багатогранна, але двi головнi науковi проблеми
(кометна та сонячна) проходять через все його життя.

У перший перiод своєї наукової дiяльностi, будучи одним iз основних учасникiв московської комет-
ної школи Орлова С.В. i розвиваючи положення Бредихiнської теорiї кометних явищ, Всехсвятський
запропонував новий метод проектування на площину кометної орбiти, з’ясував особливостi аномальних
хвостiв комет, вивчав спектри комет на основi нового на той час методу спектрофотометрiї. Однак
найбiльш важливi результати були отриманi ним в новiй областi вивчення iнтегрального блиску комет.
Результатом цих фундаментальних дослiджень було вiдкриття законiв швидкої дезiнтеграцiї перiодичних
комет, що вказувало на їх недавнє походження, i створило основу сучасної космогонiї тiл сонячної
системи.

Основною тезою другого напряму (сонячного) стала смiлива концепцiя, яка полягала в тому, що
комети не можуть iснувати довго через руйнiвну дiю на кометну речовину корпускулярного випромiню-
вання Сонця. Дослiдження його розпочалось в Пулковський перiод дiяльностi (1935–1939 рр.), де поряд
з численними спостереженнями комет, Всехсвятський С.К. бере участь в унiкальних спостереженнях
повного сонячного затемнення 1936 р. Ретельне астрометричне i фотометричне вивчення фотознiмкiв
сонячної корони дозволило встановити зв’язок хромосферних i корональних явищ, вiдкрити обертання
корони як цiлого разом iз Сонцем i зробити висновок про корональнi променi, як потоки сонячної речо-
вини, що йдуть далi меж орбiти Землi. Корональнi потоки Всехсвятського С.К. отримали в майбутньому
назву “сонячний вiтер”.

Таким чином, на кафедрi астрономiї Київського унiверситету в 50-тi роки XX ст. сформувалися два
напрямки, науковим керiвником яких був професор Всехсвятський С.К. Основне, «кометне», i допомiж-
не — «сонячне». Дуже помiтну роль як у формуваннi програм, так i вирiшеннi конкретних наукових
задач грали студенти випуску 1953 року — Нiкольский Г.М., Назарчук Г.К., а також Чередниченко В.I.,
який закiнчив факультет ранiше. Трохи пiзнiше в роботу включилися Iванчук В.Г., Рубо Г.А., Несмяно-
вич О.Т., Надубович Ю.А., Дзюбенко М.I., а ще пiзнiше — молодi талановитi кометники: Шульман Л.М.
i Чурюмов К.I.

Проблема взаємодiї сонячного корпускулярного випромiнювання з кометною речовиною була одним
з важливих напрямiв дослiджень на кафедрi астрономiї. Всехсвятським С.К. було показано, що комети
дуже чутливi до змiн умов у мiжпланетному просторi, тому можуть виконувати роль iндикаторiв соняч-
ної активностi i використовуватись для визначення фiзичних умов у мiжпланетному просторi, особливо
на вiдстанях, далеких вiд Сонця, i високих географiчних широтах. Не випадково в перiод Мiжнародного
року спокiйного Сонця (1964 р.) вивчення комет як iндикаторiв сонячної активностi було оголошено
мiжнародною програмою. В Радянському Союзi цi роботи очолювала кафедра астрономiї Київського
унiверситету [1].

3.КРОКИ В НАУКУ
Саме в цей перiод Чурюмов К.I. робить першi кроки в науку. Як згадувалося вище, з 1965 до 1968 р.

Чурюмов К.I. навчався в аспiрантурi, де його науковим керiвником був професор Всехсвятський С.К. Як
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згадує сам Чурюмов К.I. [2], вiн планував займатися iншою науковою тематикою: “У 1965 р. я вирiшив
поступити до аспiрантури на кафедру астрономiї до проф. Богородського О.Ф., щоб зайнятися
фiзикою планетарних туманностей. Все було узгоджено з Богородським О.Ф. i пiсля здачi вступних
iспитiв я був впевнений, що моїм науковим керiвником буде саме вiн. Але на засiданнi кафедри
астрономiї в жовтнi 1965 р. Всехсвятський С.К., який був тодi завiдуючим кафедрою сказав, що
є тiльки одне мiсце в аспiрантурi у нього i наполiг на тому, щоб я зайнявся вивченням комет
пiд його керiвництвом. Я намагався протестувати, але на кафедрi Всехсвятський С.К. був цар
i бог, i мiй протест нiхто не пiдтримав, навiть Богородський О.Ф. Отже, проти мого бажання
моїм науковим керiвником став Всехсвятський С.К. Але досить швидко я втягнувся в кометну
проблему i навiть незабаром обрав собi тему для кандидатської дисертацiї, яку я сформулював
як “Променевi структури в плазмових хвостах комет i їх моделi”. Всехсвятський С.К. пiдтримав
цю тему, хоча спочатку вiн гаряче пропонував менi зайнятися еруптивним походженням комет,
постiйно пiдкреслюючи, що еруптивна космогонiя комет — це тема не тiльки кандидатської, але в
майбутньому i докторської дисертацiї. Але, вважаючи себе продовжувачем справи Бредихiна Ф.О. з
дослiдження хвостiв комет, особливо хвостiв 1-го бредихiнського типу, Всехсвятський С.К. вiдразу
пiдтримав обрану мною тему кандидатської”.

Всехсвятський С.К. сам брав участь у спостереженнях комет i високо цiнував чеську програму по-
шукiв нових комет, яка почала проводитися у 40-вi роки i призвела до вiдкриття бiля двох десяткiв
комет, серед яких вiдома яскрава комета Мркоса 1957 року, з системою помiтних дублетних синхрон у
пиловому хвостi Другого бредихiнського типу. Аналогiчну програму вiн хотiв реалiзувати в Київському
унiверситетi i в 1966 направив першу кометну експедицiю у складi спiвробiтникiв кафедри Iванчука В.Г.,
Андрiєнка Д.П., Рубо Г.А. i аспiранта Чурюмова К.I. у Таджикистан на гору Санглок для проведення
фотографiчних i вiзуальних спостережень та пошукiв нових комет. Цей перший досвiд було успiшно роз-
винено i пiзнiше було органiзовано ще декiлька (бiльше 10) кометних експедицiй, двi з яких увiнчалися
вiдкриттям двох комет: у 1969 р. була вiдкрита нова короткоперiодична комета Чурюмова–Герасименко
i в 1986 р. довгоперiодична комета Чурюмова–Солодовникова [3].

З 1966 р. по 1980 р. Чурюмовим К.I. та iншими спiвробiтниками кафедри проводились системати-
чнi фотографiчнi i спектральнi спостереження комет: Барбона (1966 II), Кiлстона (1966 V), Iкейя-Секi
(1968 I), Таго–Хонда–Ямамото (1968 IV) та iн. В результатi спостережень визначались точнi положен-
ня комет, дослiджувались фотометричнi, структурнi i динамiчнi особливостi. Були проведенi роботи з
вивчення фотометричних i структурних особливостей голiв i хвостiв яскравих комет [4], визначенi фiзи-
чнi параметри нейтральних газових атмосфер низки комет: швидкостi витоку, час життя, прискорення,
кiнетичнi температури кометних молекул i характер їх змiн зi змiнами гелiоцентричної вiдстанi i гелiо-
графiчних координат. Частина результатiв цих дослiджень i, зокрема, дослiдження характеристик нової
короткоперiодичної комети Чурюмова–Герасименко 1969 IV [5] стали основою кандидатської дисертацiї
Чурюмова К.I., яку вiн захистив у березнi 1973 р. на об’єднаному засiданнi Вченої Ради фiзичного i
радiофiзичного факультетiв Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка [6].

Нова фаза дослiджень з фiзики та динамiки комет почалася в унiверситетi у 80-х роках XX столiття,
коли до Сонця наблизилася знаменита комета Галлея. Зважаючи на унiкальнiсть подiї, Мiжнародна
Астрономiчна Спiлка на Генеральнiй Ассамблеї в Грецiї (1982 р.) розробила та затвердила наукову про-
граму Мiжнародної Варти комети Галлея (International Halley Watch — IHW) i Радянську програму
зi спостережень i дослiджень комети Галлея (СОПРОГ). Всехсвятський С.К. i Чурюмов К.I. увiйшли
до складу Координацiйного Комiтету програми СОПРОГ. У 1984–1987 рр. пiд керiвництвом Чурюмо-
ва К.I. спiвробiтники унiверситету одержали оригiнальний спостережний матерiал по кометi Галлея з
астрометрiї, спектроскопiї, вiзуальної фотометрiї та електрофотометрiї з вузькосмуговими фiльтрами,
поляриметрiї, великомасштабних та навколоядерних явищ. За перiод з 4 листопада 1984 р. до 5 лип-
ня 1986 р. одержано 214 точних положень комети Галлея за допомогою 20-сантиметрового рефрактора
Репсольда–Мерця Астрономiчної обсерваторiї Київського унiверситету, 100-сантиметрових рефлекторiв
Цейсса в Ассах (Казахстан) та на Санглоцi (Таджикистан), 50-сантиметрових рефлекторiв на Камен-
ському Плато (Казахстан) та в Кримський астрофiзичнiй обсерваторiї. Цi данi використовувалися для
уточнення елементiв орбiти комети Галлея та корекцiї траєкторiй польоту космiчних апаратiв Вега-1,
Вега-2, Джотто, Суiсей та Сакегаке з метою наведення їх на ядро комети Галлея. Отримано унiкальнi
великомасштабнi фотографiї комети Галлея у прямому фокусi (f =13,3 м) 100-сантиметрового рефлекто-
ра Цейсса 12, 16–17 грудня 1985 р., 7–8 сiчня та 11 травня 1986 р., на яких вперше в свiтi знайдено
кiльцевi структури у плазмовому хвостi комети, а також зафiксовано рiдкiсне явище осьового вiдриву
плазмового хвоста комети. Було виконано спектральнi спостереження комети Галлея, одержано близько
350 щiлинних та об’єктивних спектрограм, на деяких з них вперше в Українi виявлено емiсiї гiдроксилу
ОН; отримано спектральнi розрiзи голови комети Галлея у 12 фiксованих позицiйних кутах [7–9].

Одночасно з виконанням програм IHW i СОПРОГ та пiсля їх закiнчення спостерiгалися i вивча-
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лися iншi комети (IРАС–Аракi–Олкока, Кромелiна, Брорзена–Меткофа, Шумейкерiв–Левi 9, Хякутаке,
Гейла–Бопа, Борелi та iн.). Унiкальнi спектри комет Скориченка–Джорджа (1990 VI), Левi (1990 XX),
Танака–Мачхолца (1991 X), Свiфта–Туттля (1992t) та Шомаса (1992x) було отримано К.I.Чурюмовим
разом зi спостерiгачами САО РАН за допомогою спектрального ТВ-сканера, а також спектрографа з
ПЗЗ-матрицею, встановлених на найбiльшому в той час телескопi свiту — шестиметровому рефлекторi
ВТА [10–17].

Науковi результати, отриманi за цей перiод часу, склали основу докторської дисертацiї, яку Чурю-
мов К.I. захистив у 1993 р. в Iнститутi космiчних дослiджень Росiйської Академiї наук [18].

Наступним етапом наукового злету Чурюмова К.I., безумовно, стало рiшення Європейського космi-
чного агентства про проведення унiкального космiчного експерименту — направлення космiчного апарату
“Розетта” до комети Чурюмова–Герасименко у 2004 р. для її дослiдження та посадки на неї посадкового
модуля “Фiли”. Успiшний полiт Розетти i посадка наукового дослiдницького модуля на комету 12 листо-
пада 2014 р. отримали високу оцiнку науковцiв у всьому свiтi. Науковi дослiдження, проведенi пiд час
цього експерименту, ще опрацьовуються науковими колективами.

З основних наукових результатiв, отриманих Чурюмовим К.I., слiд вiдзначити наступнi:
– вiдкриття та дослiдження нової короткоперiодичної комети Чурюмова–Герасименко (1969 VI) з

родини Юпiтера, дослiдження теорiї її руху i фазової залежностi блиску комети. Комета вияви-
лася унiкальним космiчним об’єктом, до якого в березнi 2004 р. було вiдправлено космiчний
апарат «Розетта» з метою посадки у 2014 р. посадкового модуля на ядро комети для дослiдження
релiктової речовини;

– вiдкриття довгоперiодичної комети Чурюмова–Солодовникова (1986 IX). Вперше встановлено, що
вона рухається за витягнутою елiптичною орбiтою, визначено елементи її первинної орбiти, тобто
незбуреної орбiти за межами планетної системи (за Плутоном); показано, що комета прийшла з
внутрiшнiх областей Хмари Епiка–Оорта (з вiдстанi приблизно 4000 а.о.);

– виявлено стрибкоподiбнi змiни яскравостi комети 1Р/Галлея на однакових (симетричних) гелiо-
центричних вiдстанях до i пiсля перигелiю. Цю особливiсть кривої блиску комети Галлея було
пояснено змiною питомої теплоти сублiмацiї батькiвських речовин, що випаровуються з поверхнi
кометного ядра на певних гелiоцентричних вiдстанях. Виявлена особливiсть вiдкриває принципову
можливiсть визначення питомої теплоти сублiмацiї батькiвських речовин кометних ядер на основi
вивчення кривих вiзуального iнтегрального блиску комет;

– на основi оригiнальних спектрiв, одержаних на ТВ сканерi на шестиметровому телескопi, впер-
ше знайдено свiтiння негативного iона вуглецю C−

2 в навколоядернiй областi комети Скорит-
ченка–Джорджа (1990 VI); також iдентифiковано в спектрi комети Скоритченка–Джорджа (1990
VI) рiдкiсне свiтiння молекул чадного газу CO в смугах триплета, iснування якого вказує на
можливiсть наявностi в ядрi цiєї комети молекул формальдегiду або полiформальдегiду;

– отримання унiкального спостережного матерiалу — швидкiсна електрофотометрiя, спектри, телевi-
зiйнi та ПЗЗ-зображення супутникiв Юпiтера та нових плям в атмосферi Юпiтера пiд час падiння
на нього комети “тисячолiття” — короткоперiодичної комети Шумейкерiв–Левi 9, що в 1992 р.
була зруйнована припливними силами в зонi Роша Юпiтера на 21 вторинне ядро, якi потiм через
два роки протягом тижня з 16 до 22 липня 1994 р. зiткнулись з Юпiтером на широтi −45◦;

– розробку тривимiрної моделi променевої структури плазмового хвоста комети, як результат роз-
витку фiламентацiйної нестiйкостi за наявностi добре розвиненої iонно-звукової турбуленцiї у
кометнiй плазмi при її обтiканнi сонячним вiтром. Показано, що товщина променiв цилiндричної
форми досягає при цьому 103−104 км, кiлькiсть променiв у хвостi досягає 30;

– створення солiтонної моделi плазмових згущень хвостiв комет 1-го бредихiнського типу. Модель
добре пояснює фiзичнi параметри та просторовi розмiри кiльцевих згущень плазмових хвостiв
комет;

– розроблено нову теоретичну модель вибухового кратера на поверхнi космiчного тiла — ядра комети
Темпеля 1, що було пiдтверджено космiчною мiсiєю НЕКСТ у 2011 р.

За досягнення в астрономiчнiй науцi Чурюмов К.I. нагороджений Почесною Грамотою Президiї Вер-
ховної Ради Калмикiї (1981), Почесною Грамотою Президiї Верховної Ради України (1987), двома медаля-
ми “За вiдкриття нових астрономiчних об’єктiв” (1975 та 1986), золотою (1986) та двома срiбними (1975
та 1985) медалями ВДНГ СРСР, почесним званням “Заслужений працiвник народної освiти України”
(1998), премiєю iменi Тараса Шевченка Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
(2004), премiєю НАН України iменi академiка М.П.Барабашова (2005), двома Почесними грамотами
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (2007 р. та 2009 р.), Вiдзнакою Вченої
Ради Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (2012 р.), Почесною грамотою мера
м. Києва (2007 р.), золотою медаллю товариства «Знання» України, двома орденами України «За заслуги
III (2003 р.) та II ступеня (2009 р.).
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За iнiцiативи Чурюмова К.I. Мiжнародним астрономiчним союзом названо малi планети “Кобзар”
(№2427) на честь Т.Г.Шевченка, “Каменяр” (№2428) на честь I.Я.Франка, “Сковорода” (№2431) на
честь Г.Сковороди, “КНУШЕВIЯ” (№4868) на честь Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка та iншi.

Протягом п’яти десяткiв рокiв Чурюмов К.I. зробив велику низку спектральних, фотографiчних, поля-
риметричних та iнших телескопiчних спостережень комет, астероїдiв, планет, сонячної корони, полярних
сяйв, як в Києвi, так i у двох десятках експедицiй в рiзнi астрономiчнi обсерваторiї та райони колиш-
нього СРСР. Вiн опублiкував бiльше 800 наукових робiт, з них 4 монографiї та 4 навчальнi посiбники.
Пiд керiвництвом Чурюмова К.I. захищено одинадцять кандидатських дисертацiй по фiзицi комет та
одну докторську дисертацiю з теорiї методики викладання астрономiї. Власний наукових шлях Чурюмо-
ва Клима Iвановича завершився на “високiй нотi”, але наука його продовжується в роботах численних
послiдовникiв.
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