
 

А-Б 

Абалакін Віктор Кузьмич (н. 1930 р.) — радянський астроном, народився в 

Одесі, фахівець у галузі небесної механіки й ефемеридної астрономії, 

закінчив Одеський університет, працював у ньому, пізніше — директор 

Пулковської обсерваторії; чл. кор. АНСРСР. 

Аксентьєва Зінаїда Миколаївна (1900—1969) — український астроном, 

народилася в Одесі, закінчила Одеській університет, працювала в 

Полтавській гравіметричній обсерваторії, фахівець у галузі астрогеодезії; чл. 

кор. АН України. 

Альфвен Ханнес (1908—1995) — шведський фізик й астрофізик, засновник 

магнітної гідродинаміки та космічної електродинаміки, зробив значний 

внесок у розв’язання проблем походження космічних променів і природи 

сонячної активності; лауреат Нобелівської премії. 

Амбарцумян Віктор Амазаспович (1908—1984) — видатний радянський 

астрофізик, один із засновників сучасної теорії перенесення випромінювання, 

установив нестійкість зоряних асоціацій і цим довів наявність процесу 

зореутворення в сучасну епоху; академік AH CPCP. 

Аристарх Самоський (близько 310—230 до н. є.) — видатний 

давньогрецький астроном, уперше визначив відстані до Сонця та Місяця, їхні 

розміри (у частках радіуса Землі) і на цій підставі розвинув першу 

геліоцентричну систему світу. 

Аристотель (384—322 до н. є.) — великий давньогрецький філософ і 

вчений-енциклопедист, у наукову картину світу, створену ним, увійшла й 

перша наукова космологічна модель Всесвіту, яку він розробив, розвинувши 

модель Евдокса Кнідського. 

Аріабхата (476 — близько 550) — індійський астроном і математик, 

розвивав методи астрономічних обчислень, висунув ідею осьового обертання 

Землі, його ім’ям був названий перший індійський ШСЗ. 

Армстронг Ніл (н. 1930 р.) — американський астронавт, перша людина, яка 

21 липня 1969 р. ступила на поверхню Місяця під час польоту космічного 

корабля «Аполлон-11». 

Барабашов Микола Павлович (1894—1971) — видатний український 

астроном, народився в Харкові, закінчив Харківський університет, працював 

у ньому все життя, фахівець у галузі фізики Місяця та планет, створив відому 

харківську школу планетознавства; академік АН України. 
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Бессель Фрідріх (1784— 1846) — видатний німецький астроном-спостерігач 

і геодезист, працював у Кенігсберзі; засновник сучасних методів в 

астрометрії, виміряв один із перших зоряних паралаксів (зорі 61 Лебедя), 

визначив параметри земного геоїда, що використовувалися понад 100 років. 

Біруні (973—1048) — видатний середньоазіатський учений-енциклопедист, 

висунув низку астрофізичних ідей, створив квадрант із радіусом 7,5 м, 

визначив із великою точністю нахил екліптики до небесного екватора, 

запропонував ідею тріангуляції. 

Богородський Олександр Федорович (1907—1984) — український 

астрофізик, народився в Горлівці, із 1944 р. працював у Київському 

університеті, займався загальною теорією відносності та її застосуванням в 

астрономії, фізикою Сонця. 

Бор Нільс (1885—1962)— видатний датський фізик, засновник квантової 

теорії будови атома, яка лежить в основі інтерпретації спектрів небесних тіл і 

визначення їхнього хімічного складу; лауреат Нобелівської премії. 

Браге Тихо (1546—1601) — датський астроном, найвизначніший астроном-

спостерігач до телескопічної астрономії, досяг точності позиційних 

спостережень, дані його спостережень дозволили Кеплеру встановити закони 

планетних рухів. 

Брадлей Дяееймс (1693—1762) — видатний англійський астроном, директор 

Гринвіцької обсерваторії, відкрив явища аберації світла та нутації земної осі, 

уточнив значення паралаксу Сонця. 

Брауде Семен Якович (1911—2003) — український радіоастроном, 

народився в Полтаві, закінчив Харківський університет; започаткував 

декаметрову радіоастрономію, засновник радіоастрономії в Україні, під його 

керівництвом створено радіотелескопи УТР-1 та УТР-2, 

радіоінтерферометричну систему УРАН; академік АН України. 

 


