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Сергій Данилович Чорний  
російський, український і радянський астроном 
 

Народився 24 січня 1874 року в с. Лебедин Бориспільського району. Закінчив в 

1897 фізико-математичний факультет Київського університету святого 

Володимира з дипломом І ступеня. 1897-1907 викладав математику в Київській 

гімназії та кадетському корпусі. Закінчив аспірантуру при Київській астрономічній 

обсерваторії, викладав у 1905-1908 у Київському університеті, приват-доцент. З 

1908 по 1916 - професор Варшавського університету, директор обсерваторії 

Варшавського університету, професор Варшавських вищих жіночих курсів. У 1915 

у зв'язку з Першою світовою війною Варшавський університет переїхав до 

Ростова-на-Дону, де Чорний очолював кафедру астрономії і геодезії з 1915 по 1922. 

Сприяв покращенню спостережної роботи в Курській астрономічній обсерваторії, 

за допомогою рефрактора Репсольда-Мерца започаткував спостереження покриттів 

зір Місяцем, які відтоді є традиційними для обсерваторії. Розпочав астрофізичні 

спостереження Сонця, зокрема сонячних плям та факелів. Організував 

спостереження проходжень Меркурія перед сонячним диском 07.05.1924 та 

10.11.1927, повного затемнення Сонця 10.07.1936. Після захисту дисертації в 

Петроградському університеті на тему «Про число можливих рішень задачі про 

обчислення параболічних орбіт за способом Ольберса» зайняв посаду професора 

Ростовського-на-Дону університету, з 1923 по 1939 - професор Київського 

університету і директор Київської астрономічної обсерваторії. У 1939 після 

отримання академічної пенсії переїхав до Курська. З лютого 1943 - професор 

Курського державного педагогічного інституту, науковий співробітник Курського 

обласного краєзнавчого музею, викладав на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів. Заповів Курському державному педагогічному інституту свою особисту 

бібліотеку і кошти на будівництво інститутської обсерваторії, яка була побудована 

в 1960-х. 

Основні праці відносяться до небесної механіки та теоретичної астрономії. У 

Варшаві та Києві провів ряди спостережень великих планет, комет, яскравих 

астероїдів, покриттів зірок Місяцем. Розробив оригінальні методи визначення орбіт 

комет і планет, розвинув динамічну теорію змінності ? Ліри, займався 

дослідженням стійкості затемнених зірок, вільної нутації Землі. Написав перший 

підручник з астрономії українською мовою. 

Був членом Російського астрономічного товариства, Російського товариства 

любителів міроведенія, товариства дослідників природи при Варшавському 

університеті та Математичного товариства при Київському університеті, дійсним 

членом Міжнародного астрономічного товариства та Французького 

астрономічного товариства, почесним членом Мексиканської астрономічного 

товариства. Популяризатор науки, один із організаторів Українського товариства 

світознавства (1927-35). Колезький радник, кавалер ордену св. Анни ІІІ ступеня 

(1907). Автор понад 100 наукових праць. Помер 11 лютого 1956 р. 



Публікації 
Обчислення параболічних орбіт комет за трьома спостереженнями. 

Варшава, 1911; 

 Три види параболічних орбіт комети 1910а. Варшава, 1910; 

 Про число можливих рішень задачі про обчислення 

параболічних орбіт за способом Ольберса. Київ, 1907; 

 Будова зоряної системи. Варшава, 1913; 

 Спостереження комет 1911c, 1911f і 1911g, вироблені 

рефрактором (0,16 метра) Варшавської обсерваторії. Варшава, 

1912; 

 Парадоксальний випадок при обчисленні орбіти комети 1910а за 

способом Гаусса. Київ, 1910; 

 Курс описової астрономії. Ростов-на-Дону, 1916; 

 Геометричне рішення задачі про трьох тілах в двох окремих 

випадках. Київ, 1907; 

Астрономічний музей при Астрономічній обсерваторії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Музей фактично почав створюватися у 1930-х роках напередодні 

столітнього ювілею Астрономічної обсерваторії Київського 

університету за ініциативою тодішнього директора Астрономічної 

обсерваторії професора Сергія Даниловича Чорного. 
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