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Конференція присвячена пам’яті видатного вченого, д.ф.-м.н., профе-
сора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Захожая Володимира Анатолійовича (1952–2019).  Організатором кон-
ференції виступає кафедра аерокосмічної геодезії Національного 
авіаційного університету за сприяння Української астрономічної асо-
ціації, Громадської спілки “Союз планетаріїв України”. 

Наукові напрямки конференції 
1. Проблеми космології і космогонії. 
2. Фізика тіл Сонячної системи. 
3. Будова та еволюція зірок та зоряних систем. 
4. Астродинаміка, навігація, космічна геодезія та гравіметрія. 
5. Геоінформаційні системи і аерокосмічна розвідка територій. 
6. Космонавтика та динаміка тіл змінної маси. 
7. Науки про Землю (геодезія, географія, геодинаміка, геоекологія). 
8. Дидактика фізико-математичних і природничо-географічних наук. 

Астрономічна школа покликана сприяти науковим дослідженням 
учнів, студентів та аспірантів у галузі природничо-математичних наук 
(астрономії, космонавтики, геодезії, геоінформатики, географії, гео-
екології), а також поширювати знання, які формують у молоді 
науковий світогляд. Молоді вчені надсилають на адресу наукового ко-
мітету Астрономічної школи свої дослідження. Астрономічна експерт-
на рада розглядає надіслані наукові роботи і рекомендує до друку у 
провідних наукових журналах. 
Участь у конференції можуть брати науковці, викладачі вузів, аспіран-
ти, вчителі, студенти, учні. Для цього їм необхідно надіслати елект-
ронною поштою тези доповідей і реєстраційні форми до 15 квітня 
2020 р. на адресу наукового комітету. Програма і тези доповідей бу-
дуть надруковані до початку конференції. Тези українською, 
російською або англійською мовою. Обсяг тез – до 1 стор. Публікації 
наукових статей будуть здійснюватися в журналі “Вісник Астрономіч-
ної школи”, який індексується наукометричними базами Index Coper-
nicus, NASA Astrophysics Data System (ADS), Google Scholar, DOAJ. 
Термін подання матеріалів у “Вісник Астрономічної школи” – до 
1 серпня 2020 р. за адресою наукового оргкомітету. Доповіді на замо-
влення (лекції) – до 16 стор., для всіх інших – до 8 стор. Вимоги до 
оформлення статей див. на сторінці 
http://astro.nau.edu.ua/uk/author/instructions.html 



Науковий оргкомітет: О.Железняк (співголова), С.Андрієвський (співголова),  
А.Терещенко (вчений секретар) 

Члени оргкомітету: І.Андронов (Україна), А.Відьмаченко (Україна),  
А.Гулієв (Азербайджан), В.Івченко (Україна),  
П.Зазуляк (Україна), Н.Каблак (Україна),  
О.Коноваленко (Україна), О.Кривов (Німеччина),  
І.Кудзей (Словаччина), М.Маров (Росія),  
М.Міщенко (США), С.Нінкович (Сербія),  
С.Нурітдінов (Узбекистан), А.Чернін (Росія),  
Я.Яцків (Україна).  

Місцевий оргкомітет: В.Харченко (голова), Ю.Великодський (заступник), 
В.Беленок, О.Ніколаєнко, Л.Чубко (секретар) 

Адреса наукового оргкомітету 
03058 м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний уні-
верситет, кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, к.524.  
Тел.  (044) 406-79-95 
E-mail: astro@nau.edu.ua, oleg_zheleznyak@yahoo.com 
Попередній план роботи конференції 
29.04.2020 1100–1300 Реєстрація учасників 
 1300 Відкриття конференції 
 1300–1700 Пленарні засідання 
 1700–1900 Екскурсії 
30.04.2020 1000–1300 Пленарні засідання 
 1400–1700 Секційні  засідання (виступи молодих вчених) 
 1700–1730 Підведення підсумків конференції,  

нагородження дипломами.  
 
Реєстраційна форма учасника (надсилати до 15.04.2020) 
Прізвище, ім’я, по батькові  ___________________________________  
Установа, адреса  ____________________________________________  
Посада  _____________________________________________________  
Контактний телефон  _________________________________________  
E-mail  _____________________________________________________  
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