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Збірник містить наукові праці, присвячені різним аспектам історії астрономічних знань та уявлень 
в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII – початку XIX століть, коли були засновані перші в 
Україні спеціалізовані наукові установи – астрономічні обсерваторіі. У статтях прослідковано роз-
виток уявлень про Всесвіт та рух небесних тіл шляхом аналізу археологічних знахідок, предметів 
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(Львів, 1771 р.). Автори статей – фахівці наукових установ України з Києва, Львова, Івано-Фран-
ківська, Галича й Острога. Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та всіх, хто 
цікавиться розвитком астрономії в Україні.
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