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У Кракові (Польща) на факультеті фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягеллонського університету від 16 до 31 лип-
ня 2022 року проходила 5-та Міжнародна школа з космології, метою якої було ознайомлення із сучасними знаннями в кос-
мології, включаючи теорію та спостереження. Школа призначена для студентів бакалаврату, магістрів та аспірантів, а також 

молодих докторантів, які цікавляться цими напрямами науки.
Школу відвідали молоді науковці: канд. фіз.-мат. наук Дар’я Добричева та аспірантка Олена Компанієць від Головної астрономіч-

ної обсерваторії НАН України, Захар Писаревський – студент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, канд. 
фіз-мат наук Лідія Задорожна від Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, а також українки, які наразі 
навчаються за кордоном, – Юлія Пантелеймонова, студентка Маастрихтського університету (Нідерланди), та Таїсія Карасьова, 
студентка Ґронінґенського університету (Нідерланди). Метою візиту було не тільки підвищення кваліфікацію, але й представлення 
доповіді з результатами власної роботи. 

У складі викладачів Школи були також представники з України, а саме: Богдан Новосядлий, доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кор. НАН України, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. І. Франка, та Олена Пань-
ко, доктор фіз.-мат. наук, професор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Як і всюди в світі, звісно, не обійшлося і без обговорення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оскільки Олена Ком-
панієць приїхала з прапором України, то після однієї з лекцій вона запропонувала всім учасникам школи, хто хоче виразити свою 
підтримку Україні, залишити свої підписи та побажання для українських науковців, які залишилися  в Україні, а також для тих, хто 
нині боронить Україну на фронті. На прапорі є підпис британського космолога, професора Джона Пікока (John Peacock), французь-
кого вченого, професора Джеремі Фенша (Jérémy Fensch), італінського вченого, професора Франческа Валентино (Francesco Valentino), 
польської вченої, професорки Агнєшки Полло (Agnieszka Pollo), німецького вченого, професора Гендрика Гейнла (Hendrik Heinl), фран-
цузької вченої, професорки Стефанії Амодео (Stefania Amodeo), польського вченого, професора Войтека Геллвінга (Wojtek Hellwing), а 
також слухачів Школи з Польщі, Швеції, Індії, Словенії, Франції, Німеччини та України.

Організатори Школи, лектори та учасники неодноразово висловлювали свою підтримку українському народу. Олена та Дар’я є 
лекторками дитячого лекторію Science4kids, створеного громадською організацією INSCIENCE за підтримки Вишеградського фонду, 
основна мета якого – підтримка дітей та мотивації їх до навчання і пізнання світу через наукового-популярні лекції від українських 
вчених та безпосереднє спілкування з ними. Тож за їхньою ініціативою була записана серія мотивуючих відео для українських ді-
тей із запрошеними професорами космологічної Школи саме для Science4kids. Переглянути ці відео можна на офіційних сторінках 
проєкту у фейсбуці, інстаграм- чи телеграм-каналах. Сторінка у всіх соціальних мережах носить назву science teens platform. 

Олена Компанієць, Дар'я Добричева
ГАО НАН України, м. Київ, 22 серпня 2022 р.

ПРАПОР УКРАЇНИ 
ЗІ СЛОВАМИ ПІДТРИМКИ 
ВІД АСТРОНОМІВ СВІТУ
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На спільному фото зліва направо: Дар'я Добричева, Олена Компанієць, Юлія Пантелеймонова, 
Таїсія Карасьова і Лідія Задорожна


