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Міжнародна конференція «Астрономія в Україні: від 

археоастрономії до астрофізики високих енергій» 

15−17 липня 2019 р. Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) НАН 

України (м. Київ) відзначала свій 75-річний ювілей. Цій святковій події була 

присвячена міжнародна наукова конференція «Астрономія в Україні: від 

археоастрономії до астрофізики високих енергій»  (Національна академія 

наук України). 

Святкування розпочалося з покладання квітів до пам’ятної дошки 

академікові Олександрові Яковичу Орлову — засновникові й першому 

директорові Обсерваторії. Перед покладанням квітів чинний директор ГАО 

НАН України академік Ярослав Яцків розповів про тематику конференції, 

наголосивши на різноманітності обговорюваних питань, котрі стосуються як 

археоастрономії, так і найсучасніших досліджень. Археоастрономія – царина 

науки про небо, котра сформувалася в другій половині XX століття, 

предметом її вивчення є астрономічні уявлення людей давнини. Ярослав 

Яцків відмітив, що на конференції будуть доповіді й з найсучаснішого 

напряму досліджень, котре стосується відкриття ще одного вікна у Всесвіт, 

яким є гравітаційні хвилі. Їхнє існування вчені теоретично передбачили 

давно − більш ніж півстоліття тому, а експериментально виявили 2015 р. 

Промовець розповів про академіка О. Я. Орлова (1880−1954) – геолога, 

геофізика, астронома, талановитого організатора наукової діяльності, 

непересічну особистість, принципову людину, зусиллями якої засновано 

Головну астрономічну обсерваторію НАН України. 

Перший день святкових заходів – День відкритих дверей Обсерваторії. 

ГАО НАН України відвідали діти й дорослі, аматори астрономії і ті, хто ще 

мало знає про цю надзвичайно цікаву науку. Відвідувачі побували в Музеї 

історії ГАО НАН України, в павільйонах телескопів, послухали цікаві 

розповіді. 

Упродовж другого дня, 16 липня, відбулося урочисте відкриття 

конференції, а також пленарні й секційні засідання. Відкрив конференцію 

директор Обсерваторії академік Я. Яцків. Потому відбулися пленарні 

засідання, а у другій половині дня – секційні засідання <…> В останній день 

свята, 17 липня, відбулися третє пленарне засідання, на якому було 

представлено 5 цікавих доповідей, а згодом – сесія стендових доповідей, 

зустрічі у відділах Обсерваторії. Зокрема, під час цих зустрічей ветеранам 

Обсерваторії вручено подяки ГАО НАН України. 

У другій половині дня відбулося спільне засідання Вченої ради ГАО 

НАН України та Відділення фізики й астрономії НАН України, присвячене 

75-річчю з дня заснування Обсерваторії. Засідання відкрив академік-секретар 

Відділення академік В. Локтєв. Після цього віце-президент Академії академік 

В. Кошечко вручив співробітникам Обсерваторії почесні відзнаки НАН 

України. 

Ще один вид нагородження у цей святковий день  – Золота медаль імені 

академіка О. Я. Орлова ГАО НАН України. Цю почесну відзнаку директор 
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Обсерваторії Я. Яцків вручив  академікові  М. Андрієвському (НДІ 

«Астрономічна обсерваторія ОНУ ім. І. І. Мечникова», м. Одеса), академікові 

О. Коноваленкові (РІ НАН України, м. Харків), доктору фізико-математичних 

наук В. Івченкові (КНУ ім. Тараса Шевченка), В. Тарадієві (МЦ АМЕД НАН 

України, м. Київ), ветеранам ГАО НАН України О. В. Мороженку, членам-

кореспондентам НАН України Р.І. Костику, Б. Ю. Жиляєву. Таку ж нагороду 

вручено і колишньому директорові Обсерваторії І. К. Ковалю, котрий тепер 

живе у м. Чернігові. 
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