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Б.П. Герасимович у Полтаві (до 1910 р.)

 Борис Петрович Герасимович народився 31
березня 1889 року в Кременчуці Полтавської
губернії.

 У 1899 році Борис Петрович Герасимович
вступив до Полтавської гімназії.

 У 1906 році він був виключений з гімназії
без права вступу до інших навчальних
закладів за участь у революційних
заворушеннях (він був активним членом
партії есерів), за що він чотири рази
піддавався арештам і провів два роки у
тюрмі.

 У 1910 році Борис Петрович стає студентом
фізико-математичного факультету
Харківського університету, після закінчення
якого у 1914 році був залишений для
підготовки до професорського звання.



• У 1916-1917 рр. Борис Петрович проходив стажування у Пулковській
обсерваторії.
• У 1917 році стає приват-доцентом, а з 1922 року – професором Харківського
університету.
• З 1920 до 1933 року – старший астроном Харківської обсерваторії.
• Борис Петрович також був: з 1922-го по 1925 рік – професором Харківського
технологічного інституту, з 1925-го по 1929 року - професором Харківського
геодезичного інституту.
• З 1929 року він керував кафедрою теоретичної механіки у Харківському Інституті
Народної Освіти, де читав курси з астрономії, механіки, аеродинаміки.

Харків 1931 р.Б.П. Герасимович у Харкові 
у 20‐ті роки



•У 1924-1935 роках був у закордонних наукових
відрядженнях у Данії, Франції і США.
•З 1931 року Борис Петрович завідував відділом
астрофізики Головної (Пулковської)
Астрономічної обсерваторії, а з 1933 року по
червень 1937 року був її директором.
•У 1934 року Б.П. Герасимовичу, без захисту
дисертації, присуджено науковий ступінь доктора
фізико-математичних наук.
•Перебуваючи в наукових відрядженнях у США,
в 1927 році спільно з голландсько-
американським астрономом Виллемом Якобом
Лейтеном Борис Петрович Герасимович визначив
відстань Сонця від галактичної площини, а в
1928 році спільно з американським астрофізиком
Дональдом Говардом Мензелем він виконав
піонерську роботу, яка розглядає процеси
вивільнення енергії зірок з точки зору
статистичної механіки.



Борис Петрович став першим астрономом, який серйозно розглянув
астрономічні аспекти космічних променів. Він приділяв багато уваги
вивченню Сонця. Брав участь в декількох експедиціях для спостереження
повних сонячних затемнень. Був Головою спеціальної комісії Академії наук
СРСР з підготовки до спостереження затемнення 19 червня 1936 року.

На сонячному затемленні 
19.06.1936 р. м. Ак‐Булак, КазахстанБіля меридіанного кругу у Пулкові. 

Початок 1930 –х рр.



Всього наукова спадщина Б.П. Герасимовича налічує понад 170
наукових статей. Близько половини всіх робіт написані за
підсумками досліджень, проведених (і власне опублікованих) в
США, за час його перебування в Гарвардській обсерваторії.

Йоркська обсерваторія. 
О.М. Герасимович, Б.П Герасимович 

та О.Л. Струве. 1928 р.



Більше 20 робіт – це навчальні курси, або розділи у колективних 
підручниках, роботи з загальних питань, з історії астрономії, персоналії.





Особливе місце займає широко відомий в астрономічних колах «Курс 
астрофізики і зоряної астрономії», створений в середині 1930-х років 
колективом авторів під загальним керівництвом та великій участі Бориса 
Петровича Герасимовича.



Широкою популярністю користувалася монографія Б.П.
Герасимовича «Фізика Сонця», видана у 1933 році
українською мовою і в 1935 році – російською мовою.



Б.П. Герасимович з 1934 року неодноразово піднімав питання про 
необхідність створення при Академії наук СРСР Астрогрупи. Так, 15 
червня 1935 був організований Астрономічний комітет СРСР. А 15 
листопада 1936 року замість нього при Фізичній групі АН СРСР був 
заснований Астросовет АН СРСР.

Пулково. 1933 р.



28 червня 1937 року Борис Петрович
Герасимович був заарештований за
надуманим звинуваченням в
організації контрреволюційної групи
пулковських астрономів (Так звана
"Пулковська справа"). Виїзною
сесією Військової Колегії Верховного
Суду СРСР у закритому засіданні в
Ленінграді, яке відбулося 30
листопада 1937 року, Борис Петрович
Герасимович визнаний винним у
злочині і засуджений до вищої міри -
розстрілу. Вирок був приведений у
виконання у той же день.

Б.П. Герасимович був повністю
реабілітований у 1957 році.

Остання фотографія 1936 або 1937 рік.



«Герасимович работал над широким кругом проблем и обычно
интересовался самыми последними теориями и гипотезами...
Поскольку большинство проблем, которые он «штурмовал», были в то
время новыми, многие его результаты были превзойдены более
поздними учеными, но его работы стимулировали исследования и
часто становились отправными стартовыми точками для
последующих работ».

О.Л. Струве

«...Герасимович ввел меня, астронома‐наблюдателя, в удивительный
мир теоретической интерпретации наблюдений... Он был
вдохновляющим учителем, сформировавшимся на прочной почве
прогрессивной культуры России...»

О.Л. Струве



З біографією Б.П. Герасимовича можна ознайомитися у 
таких виданнях Харківського університету:  

200 лет астрономи в Харьковском университете
/ Под ред.проф. Ю.Г. Шкуратова. – Харьков: 
ХНУ, 2008. – С.116-124

UNIVERSITATES: Наука и просвещение. –
2004. - №4. – С.46-57
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