
 

ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ СЕРГІЯ ХАРЧУКА 

Микола ЄРЕМЕНКО, 

кандидат історичних наук 

С 
еред когорти наших славних земляків нині знайомимо вас із 

науковцем, талановитим поетом та чудовою людиною 

Сергієм Харчуком. Якраз такі, як він, пишуть сьогодні 

історію рідного краю, як і всі ми з вами. Саме на нас по- 

кладена відповідальність за світле майбутнє країни. 

Харчук Сергій Валерійович 

народився 11 вересня 1981 

року в смт Чернігівка Запорізької 

області. Навчався в Чернігівській 

загальноосвітній школі №1 І-ІІІ 

ступенів (тепер Чернігівська спе-

ціалізована школа «Надія»), яку 

закінчив 1999 року із золотою 

медаллю. Під час навчання брав 

участь у всеукраїнських і міжна-

родних конкурсах, олімпіадах та 

обласних засіданнях Малої ака-

демії наук із різних навчальних 

дисциплін, але найбільших успіхів 

досяг у галузі астрономії та лі-

тератури. Зокрема Сергій посів 

перше місце в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу захисту 

науково-дослідницьких учнівських 

робіт із базової дисципліни 

«Астрономія» 1997 року, став 

переможцем обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу захисту 

науково-дослідницьких учнівських 

робіт із базової дисципліни 

«Фізика» 1998 року, посів треті 

місця в обласних етапах 

Всеукраїнського конкурсу захисту 

науково-дослідницьких учнів-

ських робіт із базових дисциплін: 

«Фізика» й «Українська мова та 

література» 1999 року. Наго-

роджений дипломом першого 

ступеня за високі результати на 

конференції «Зліт юних астроно-

мів країн СНД, Вітебськ-1997», 

став лауреатом Всеукраїнського 

осіннього колоквіуму школярів 

«Космос. Людина. Духовність», 

що відбувся в Ужгороді 1998 

року, став переможцем у те-

оретичних розробках, метеорній 

практиці й тестуванні на 

Міжнародній метеорній конфе-

ренції країн СНД. яка відбулася в 

Керчі 1998 року, нагороджений 

дипломом другого ступеня 1-ої 

Всеукраїнської конференції 

старшокласників «Молодь в науці 

й творчості — крок у XXI століття» 

(Севастополь, 1998 рік), посів 

друге місце у Всеукраїнському 

 

 

конкурсі «Мирний космос», що 

проходив у Дніпропетровську 

1999 року. Харчук Сергій став 

переможцем регіональної 

програми Запоріжжя «Зоряний 

шлях» у номінації «Юний талант 

року» за 1998 рік. 

Школярем брав участь у спо-

стереженнях повного сонячного 

затемнення 11 серпня 1999 

року, організованих 

Чернігівським астроклубом на 

чолі з учителем географії та 

астрономії В.Г. Мормилем. У ході 

спостережень був зібраний  

 

 

матеріал, який ліг в основу 

наукової публікації: Чурюмов К., 

Іванчук В., Харчук С., 

Дубровський Ю., Мормиль В., 

Солоненко В. «Результати астро-

номічних, метеорологічних та бі-

ологічних спостережень під час 

повного сонячного затемнення 

11 серпня 1999 р.». 

      У шкільні роки й надалі пише 

вірші, які були надруковані в 

кількох випусках чернігівського 

альманаху «Полинова колиска», 

збірці поезій «Над Чернігівкою 

небо голубе», у чернігівській 

 

газеті «Нива», у всеукраїнських 

періодичних виданнях: газеті 

«Молодь України», журналі 

«Українська культура». 

З 1999 по 2004 роки навчав-

ся на фізичному факультеті КНУ 

ім. Тараса Шевченка, де здобув 

спеціальність фізика, астронома. 

Згодом закінчив аспірантуру, а 

нині працює на посаді молод-

шого наукового співробітника в 

Головній астрономічній обсер-

ваторії НАН України. Як науковий 

співробітник публікує статті з 

тематики модельного дослі-

дження кометних атмосфер у 

наукових виданнях, зокрема в 

журналі «Кінематика і фізика не-

бесних тіл». У 2016 році здобув 

учену ступінь кандидата фізико-

математичних наук, захистивши 

дисертаційну роботу на тему 

«Фізичні характеристики пилу 

вибраних довгоперіодичних 

комет за результатами динаміч-

ного моделювання». Попереду — 

нові досягнення та відкриття. 

Відомості про Сергія Харчука 

внесені в довідник «Чернігівка 

моя...». Успіхів, нових звершень 

та щастя в особистому житті тобі, 

Сергію. Так тримати! 


