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Книга «Українське небо 2» є продовженням збірника з аналогічною назвою, який вийшов 2014 року. Вона 
містить наукові розвідки авторів з різних міст України та з-поза її меж. Статті описують різноманітні аспекти 
історії розвитку астрономічних знань та уявлень на основі матеріальної, документальної та культурної спадщини 
України від найдавніших часів до часу заснування перших обсерваторій у XVIII столітті. Результати досліджень 
виявляють тривалі традиції у використанні астрономічних знань, подають аналіз їх проявів у культурній 
спадщині, окреслюють картину розвитку астрономії в Україні та її зв’зок із досягненнями цієї науки у світі. 
Вони можуть бути використані студентами та науковцями різних галузей для розуміння стану розвитку знань 
та уявлень у відповідні епохи, викладачами вищих навчальних закладів та вчителями шкіл для популяризації 
науки та укладання програм не лише з астрономії чи інших точних дисциплін, а й, для прикладу, археології, 
історії України чи її культури. Для наукових працівників, докторантів, аспірантів та усіх, хто не байдужий як до 
науки про зорі, так і до минулого України. 
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