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Сергєєв Володимир Григорович (н. 1914 р.) — видатний конструктор систем 

керування ракетами та космічними апаратами, багато років очолював 

харківське НВО «Хартрон»; академік АН України. 

Сєверний Андрій Борисович (1913—1983) — радянський астроном, багато 

років працював у Кримській астрофізичній обсерваторії, був її директором, 

вивчав внутрішню будову й магнітні поля зір, під його керівництвом 

створено нові інструменти для вивчення Сонця та його магнітного поля, 

розвинув уявлення про механізми сонячної активності, засновник 

геліосейсмології; академік AH СРСР. 

Соболєв Віктор Вікторович (1914—1999) — видатний радянський 

астрофізик, один із засновників сучасної теорії перенесення випромінювання, 

зокрема в середовищах, що рухаються, в анізотропних середовищах та з 

урахуванням стану поляризації; видатний педагог, засновник ленінградської 

школи теоретичної астрофізики, академік AH CPCP. 

Стешенко Микола Володимирович (н. 1927 р.) — український астроном, 

фахівець у галузі фізики Сонця й телескопобудування, народився в с. 

Диканька Полтавської обл., закінчив Київський університет, працює в 

Кримській астрофізичній обсерваторії, зараз є її директором; академік НАН 

України. 

Струве Василь Якович (1793—1864) — видатний російський астроном, 

засновник і перший директор Пулковської обсерваторії, де під його 

керівництвом були створені високоточні зоряні каталоги; вивчав подвійні та 

кратні зорі, уперше виміряв зоряний паралакс (зорі Веги), обгрунтував 

припущення про існування міжзоряного поглинання світла, під його 

керівництвом були виконані геодезичні роботи з вимірювання «російської» 

дуги меридіана завдовжки у 25°. 

Струве Людвіг Оттович (1858—1920) — астроном, онук В. Я. Струве, 

працював у Дерптському, а потім у Харківському університетах, основні 

роботи — у галузі астрометрії та зоряної астрономії, першим намагався 

визначити швидкість обертання Галактики. 

Струве Отто Людвіговнч (1897—1963) — видатний астроном XX ст., син 

Л. О. Струве, народився в Харкові, закінчив Харківський університет, жив і 

працював у СІНА, де був директором низки обсерваторій; його роботи із 

зоряної спектроскопії, визначення осьового обертання зір, фізики 

туманностей і міжзоряного середовища є важливим внеском у створення 

теорії будови й еволюції зір; був президентом Міжнародного астрономічного 

союзу. 
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Терешкова Валентина Володимирівна (н. 1937 р.) — перша у світі жінка-

космонавт, яка здійснила космічний політ 16—19 червня 1963 р. на КК 

«Восток-6»; Герой Радянського Союзу. 

 


