
ПЕРЕЛІК 

документів для експонування на виставці on-line 

"Видатний астроном М.П. Барабашов" (до 120-річчя від дня народження) 
 

№  

з/п 

Дата 

документа 

Назва документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 [1914] рік  М.Барабашов під час перебування на 

лікуванні в Італії (м. Сан-Ремо). 

Фоторепродукція. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 615, арк.2 

2 22 липня 

1919 року 

Свідоцтво, видане  М.Барабашову про 

закінчення фізико-математичного 

факультету Харківського університету   

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 2, арк.1 

3 1928 рік Витяг із статті М.Барабашова  

“Фотометрические исследования 

распределения яркости на диске Луны”,  

розміщеної у виданні “Публікації 

Харківської астрономічної обсерваторії” 

(1928 р.,  №2) 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 133, 

арк.1,2 

4 [1929]  рік Астрофізик М.П. Барабашов та оптик-

механік М.Г. Пономарьов під час 

проектування  спектрогеліоскопу. 

Фотографія. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 618, арк.1 

5 1935 рік Витяг із статті М.П. Барабашова та 

 Б.Є. Семейкіна “Спектрогеліоскоп 

Харківської астрономічної лабораторії  

Харківського державного університету”, 

розміщеної у ювілейному випуску видання 

Харківського  державного університету 

“Публікації Харківської астрономічної 

обсерваторії”  (1935 р., №2) 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 130, 

арк.7-8 

6 2 лютого 

1938 року 

Звіт про роботу професора М.П. Барабашова 

за січень 1938 року ( із “Журналу 

систематичного контролю виконання тем 

науковими співробітниками Харківської 

астрономічної лабораторії  у 1938 році”) 

Рукопис. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 16, арк.1 

7 [1944] рік Звіт про роботу астрономічної обсерваторії 

Харківського державного університету 

 ім. О.М. Горького за жовтень 1943 – 1944 

роки 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 17, арк.2-

5 
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8 1955 рік М.П. Барабашов з групою студентів 

Харківського державного університету. 

Фотографія. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 625, арк.1 

9 1956 рік Витяг із “Інструкції для спостережень 

Марса”, складеної М.П. Барабашовим. 

ф.Р-5875, оп.2, 

спр. 3, арк.1, 

6зв., 7 

10 13 березня 

1958 року 

Почесна грамота Міністерства вищої освіти 

СРСР та Астрономічної ради Академіїї наук 

СРСР, видана М.П. Барабашову за 

організацію та керування спостереженнями 

за штучними супутниками Землі 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 12, арк.2 

11 20 вересня 

1959 року 

Лист М.П. Барабашова професору 

 О. Долльфусу з питань, пов'язаних з 

діяльністю комісії № 16 Міжнародної 

астрономічної спілки 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 305, арк.3, 

3зв. 

12 14 березня 

1961 року 

Вітальна телеграма Державного комітету 

Ради міністрів СРСР з науки та техніки, 

надіслана М.П. Барабашову у зв'язку з 

присвоєнням йому звання Героя 

Соціалістичної Праці 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 23, арк.2 

13 [1965] рік Витяг із вступної частини  книги 

М.П.Барабашова “Луна”, складеної автором. 

Рукопис. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 89, арк.1, 

1 зв. 

14 [1965– 1966] 

роки 

Академік М.П.Барабашов у робочому 

кабінеті. 

Фотографія. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 615, арк.5 

15 14 листопада  

1967 року 

Автобіографія М.П.Барабашова.  ф.Р-5875, оп.2, 

спр. 1, арк.1-7 

16 [1967] рік Фотографія М.П.Барабашова з онукою.  ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 636, арк.1 

17 4 березня 

1971 року 

Лист академіка М.П.Барабашова академіку 

В.Г. Фесєнкову з повідомленням про 

падіння метеориту біля залізничної станції 

Святогірська Донецької області. 

Рукопис. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 290, арк.3 

18 Без дати М.П.Барабашов у складі президії планетної 

комісії Астрономічної ради АН СРСР. 

Фотографія. 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 638, арк.1 
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19 Без дати Фотографія Місяця, підготовлена 

М.П.Барабашовим до статті про наукове 

вивчення планети 

ф.Р-5875, оп.1, 

спр. 154, арк.2 

 

 

Головний спеціаліст                                                                            О.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 


